
Podmínky provozu ZŠ s účinností od 25. 5. 2020  v období do konce roku 

2019/2020 

Při prvním příchodu do školy 

 Odevzdat podepsané Čestné prohlášení, které je ke stažení na webových stránkách školy 

v sekci Dokumenty 

Denně do školy  

 4 sterilní roušky uložených v podepsaném uzavíratelném sáčku 

 1 podepsaný uzavíratelný sáček na použité roušky 

Příchod do školy 

 Před školou dodržovat rozestupy 2 m. 

 Vstupovat jednotlivě po řádné dezinfekci a s rouškou zakrývající dýchací cesty. Vstup do školy 

bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Tyto přivedou děti pouze ke 

škole a v případě potřeby si je před školou vyzvednou. 

 Při vstupu do ZŠ bude žákům prováděno měření teploty bezkontaktním teploměrem 

zaměstnancem školy. 

 Žáci si odloží a přezují se ve vyhrazené šatně a poté se přesunou do vyhrazené učebny. 

 Při příchodu do třídy žáci provedou dezinfekci rukou případné umytí mýdlem a vodou po 

dobu 20 – 30 sekund. 

Pravidla provozu vzdělávacích aktivit 

 Aktivity budou probíhat v neměnných skupinách s maximálním počtem 15 žáků 

 Výuku i přestávky budou žáci trávit se svými pedagogy ve vyhrazené učebně nebo na zahradě 

 Při pobytu mimo vyhrazenou třídu budou mít žáci nasazené roušky, stejně tak při skupinové 

práci 

 Při příchodu do třídy žáci provedou dezinfekci rukou případné umytí mýdlem a vodou po 

dobu 20 – 30 sekund. 

 Provoz školy bude pravidelně v každý pracovní den od 7.45 hodin do 16.00 hodin (nebude 

poskytována ranní ŠD), vzdělávací aktivity budou zahájeny pravidelně v 800 hodin ve třídách. 

 V případě neúčasti žáka přihlášeného k docházce do školy oznámí toto zákonný zástupce žáka 

třídní učitelce telefonicky nebo mailem do dvou dnů, bude-li absence delší než tři dny bude 

škola požadovat informaci, zda bude žák do skupiny docházet. 

 Stravování bude zajištěno formou vydávání obědů při zajištění pravidel stanovených 

v dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce školního roku 

2019/2020. 

 Denně bude probíhat pravidelná dezinfekce tříd a společných prostor. 

Úplata za školské služby 

 Platby za stravné a školné budeme přijímat pouze bezkontaktně inkasem z účtu nebo 

převodním příkazem na účet školy. Pokladna pro hotovostní platby bude uzavřena. 

 Poplatek za školní družinu nebude inkasován. 


