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Provoz ZŠ a hygienická opatření 

Provoz ranní ŠD 6.30 – 7.40 hodin 

Provoz odpolední ŠD 11.40 – 16.40 hodin 

Začátek vyučování v 8.00 hodin 

 

Vstup do budovy školy  

- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, ne doprovázejícím osobám.                                           

- Vstup zákonným zástupcům je povolen pouze po předchozí dohodě s ředitelkou školy.                                                  

- První školní den, tj. 1. 9. 2020, je povolen vstup do školy pouze rodičům prvňáčků.                                    

- Před školou není možné se shromažďovat.    

- Při vstupu do budovy si žáci ZŠ vydezinfikují ruce za pomoci zaměstnanců školy.                                     

- Nošení roušek v současné chvíli není povinné, rozhodnutí se dále bude odvíjet od aktuální 

epidemické situace. 

 

V budově školy 

- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19        
( zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest ), 
nesmí do budovy školy vstoupit. 

- Pro děti trpící alergií je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy 

jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění. 

- V případě, že se projeví u žáka příznaky COVID-19 v průběhu pobytu ve škole, bude žák neprodleně 
izolován od ostatních, bude mu poskytnuta rouška a kontaktováni zákonní zástupci, kteří si žáka v co 
nejkratší možné době vyzvednou.  

- Přesuny žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, 
aby byly minimalizovány kontakty mezi skupinami žáků. 

- V každé třídě je nezbytné často větrat. 
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- Při absenci ve vyučování je nutné žáka řádně omluvit. 

 

Pravidla pro poskytování školního stravování 

- Školní stravování bude probíhat běžným způsobem při zajištění níže uvedených pravidel.                       

- Před a po servírování jídla budou stoly umyty a vydezinfikovány.                                                                    

- Příbory si žáci nebudou sami brát z hromadně a volně uložených zásobníků.                                                    

- Před a po výdeji stravy budou dodržována pravidla umytí rukou.                                                                  

- Zvýšenou měrou se dodržují běžná hygienická pravidla. 

 

Odchod žáků ze školní družiny 

-Při vyzvedávání ze ŠD je důležité sdělit do telefonu jméno a příjmení Vašeho dítěte. Na dítě počkáte 

před školou. 
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