Informace k zahájení školního roku
Škola začíná 1. září v 8. 00 hod. Slavnostní zahájení se z důvodu zvýšených hygienických opatření
nekoná. Žákům 2. – 9. ročníku třídní učitelé před školou rozdají klíčky od skříněk a postupně po třídách
odejdou do šaten a následně do tříd.
Žáci 1. ročníku a jejich rodiče zůstávají před školou, kde budou žáci rozděleni do tříd.
Výuka 1. září bude ukončena:
1. roč.
- přibližně v 9. 30 hod.
2. - 5. roč. - v 11. 40 hod.
6. - 9. roč. - v 12. 35 hod.
Žáci v tento den budou odevzdávat a dostávat učebnice.
V dalších dnech bude již výuka probíhat podle rozvrhu.
Pokyny pro žáky k docházce do školy
Žádáme všechny žáky o co největší disciplínu a ohleduplnost vůči ostatním spolužákům a všem
zaměstnancům školy. Do školy nastupujeme za zvýšených hygienických opatřeních, proto berte
tyto informace vážně a řiďte se jimi.
Příchod do školy

- každému žákovi budou u dveří do školy dezinfikovány ruce
- v šatnách žáci dbají, aby nevznikaly větší skupiny

Život ve třídě

- žáci se během výuky nebudou stěhovat, zůstávají stále v kmenové třídě
- ve třídě se bude častěji větrat, proto tomu přizpůsobte své oblečení
- ve třídách jsou umístěny na umyvadlech dávkovače s dezinfekcí - dodržujte
hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole

Pohyb po škole

- je omezen na prostory, které jsou zde zmíněny (šatny, chodba) + WC na
příslušném patře
- po opuštění WC je také nutné vydezinfikovat si ruce

Stravování v jídelně - do jídelny odchází vždy celá třída, před jídelnou čeká na místě určeném
vyučujícím
- v jídelně se řídíte pokyny zaměstnanců školy a jídelny
- před vstupem do jídelny je třeba si vydezinfikovat ruce a obsazovat místa dle
pokynů zaměstnanců jídelny, tak aby nedocházelo ke kontaktu s jinými třídami

Těmito pravidly se řídíme po celou dobu docházky, pokud nedojde k jejich změně na základě barvy
na tzv. semaforu. Nošení roušek se bude také vázat na stupeň epidemiologického ohrožení podle
semaforu.

Školy mají stále povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19
1) z tohoto důvodu jsou-li již patrné příznaky při příchodu žáka(yně) do školy, nebude žák vpuštěn
do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
2) v případě žáka, u kterého jsou patrné příznaky po příchodu do školy, škola oznámí neprodleně tuto
skutečnost zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy,
proto vás prosíme, aby každý žák měl z preventivních důvodů v aktovce roušku
3) v bodě 1 a 2 má zákonný zástupce povinnost telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu
4) žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v
případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a
dorost

