Mimořádný režim při zahájení školního roku
2020/2021
- Škola zahajuje 1. 9. 2020 svou činnost v plném rozsahu. Od žáků se před prvním
příchodem do školy již nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
- Žáci, kteří nastupují do naší školy nově, mohou mít 1. září s sebou doprovod 1
dospělého, kterému bude v roušce a po dezinfekci rukou povolen vstup do budovy.
- Od 8 do 8.45 hodin proběhne ve všech třídách slavnostní zahájení školního roku. Pak
následují v 1. třídách schůzky s rodiči, opět za použití roušek.
- V dalších dnech je vstup rodičů a návštěvníků do školy maximálně omezen – nutné
osobní konzultace probíhají v prostoru u vrátnice, za použití roušek. Přednostně je
využívána vzdálená komunikace - telefonicky, email, online. Při vyzvedávání žáků ze ŠD
rodiče vyčkávají ve vestibulu u šaten a používají roušky
- Školní družina je již od 1. 9. v provozu v běžném čase – od 6.30 ráno, odpoledne do 17
hodin.
- Ve společných prostorách a školní jídelně všichni zaměstnanci nosí roušky a rovněž
všichni žáci, kteří nošení roušek zvládají.
- Ve škole je zajištěn zvýšený úklid a dezinfekce všech ploch, dezinfekce WC a umýváren se
provádí 2krát denně. K vysoušení rukou jsou používány jednorázové papírové ručníky.
- Prosíme, zajistěte svým dětem dostatečné množství papírových jednorázových kapesníků.
- Osobám s příznaky infekčního onemocnění nebude umožněn vstup do školy. Pokud se
příznaky u dětí projeví až během dne, bude žák izolován a neprodleně předán zákonnému
zástupci, který s ním následně navštíví praktického lékaře pro děti a dorost.
- Pokud bude některým třídám či celé škole nařízena karanténa nebo zakázána přítomnost
žáků ve škole, žáci jsou povinni se účastnit distanční výuky, která byla začleněna do
školského zákona. Pokud nemají potřebné technické vybavení, škola jim zapůjčí tablety.
Nemohou-li se připojit k internetu, je třeba, aby zákonný zástupce zajistil svému dítěti
vyzvedávání materiálů pro vzdálenou výuku ve škole v listinné podobě.
- Nemůže-li se žák z důvodu karantény nebo uzavření zařízení účastnit zájmového
vzdělávání ve školní družině, úplata za ŠD bude vracena v souladu s vnitřní směrnicí č. 30
„Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině“
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