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Podmínky obnovení provozu ZŠ Hrabenov

Vážení rodiče,
od 25. 5. 2020 je umožněna žákům 1. stupně základních škol přítomnost ve školách. Základní
provozní podmínky základní školy vycházejí z dokumentu MŠMT Provoz základních škol v období
do konce školního roku 2019/2020.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18.
5. 2020;
Provoz školy bude zajištěn od 7:45 do 16:00. Ranní družina není. Rodiče jsou povinni řádně
omlouvat nepřítomnost žáků (zejména sdělit důvod nepřítomnosti v souvislosti s probíhající
virovou epidemií).
Vzdělávání žáků probíhá i nadále distanční formou (na dálku). Z tohoto důvodu zůstávají učitelé
doma a budou i nadále poskytovat vzdělávání všem žákům prostřednictvím online hodin,
telefonických konzultací a e-mailů. Žáci, kteří nastoupí do školy, budou až do konce školního roku
přiděleni do skupiny, se kterou bude dopoledne přidělený asistent pedagoga a odpoledne
vychovatelka. V průběhu dopoledne budou žáci ve školách pracovat pod dohledem asistenta
pedagoga na práci zadané učiteli distanční formou (na dálku). Odpoledne si mohou děti hrát,
ovšem vychovatelka bude dohlížet na dodržování rozestupů. V případě skupinové hry musejí mít
děti nasazené roušky. V případě příznivého počasí budou děti maximum času trávit venku, je
proto nutné, aby měly ve škole vhodné oblečení na převléknutí. Je nepřípustné, aby chodily ven
ve věcech, ve kterých pak tráví čas v budově školy. Ani venku však nebude umožněno dětem
shlukovat se. Pro pobyt venku se využívá areál MŠ, včetně zahrady, přilehlý les a louka za
podmínek vyloučení kontaktu s cizími lidmi.

Pohyb žáků v základní škole se dále řídí těmito principy:
Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky a doprovod vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními.
Příchod ke škole a pohyb před školou
Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; žáci se budou shromažďovat ve
skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách. Není možné vzájemné míchání skupin.
Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník (asistent pedagoga) a odvádí je do
třídy.
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby
nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.
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Vstup do budovy školy
Všem žákům bude před vstupem do budovy školy změřena teplota bezkontaktním
teploměrem.
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi
skupinami.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po
prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy,
resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a
přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
V budově školy
Před vstupem do třídy bude každé ráno dítěti změřena teplota bezkontaktním teploměrem.
Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné
organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně
zaměstnanců školy.
Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5
metru).
Pokud je to možné, budou žáci trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na
celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
Ve třídě
Třídy základní školy jsou vybaveny čističkou vzduchu.
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na
ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým
mýdlem).
Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv
změnám ve složení skupiny žáků.
Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák
v lavici ve třídě.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je
zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při
skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do vlastního sáčku.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
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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 školy vstoupit.
Pokud dítě začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 v průběhu dne, rodič je
povinen si jej vyzvednout ze školy bez zbytečného odkladu.
Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování
V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou
zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
Před prvním vstupem dítěte do základní školy je nutné vyplnit čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto čestného prohlášení nemůže být dítě
přijato ke vzdělávání.

Mgr. Hana Hofschneiderová
ředitelka školy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NÁVRATKA,
nutno odevzdat do pondělí 18. 5. 2020 do schránky školy nebo na e-mail
zshrabenov@zshrabenov.cz
Moje dcera / Můj syn _________________________________, nar. __________________,
NASTOUPÍ / NENASTOUPÍ od 25. 5. 2020 do základní školy.

V Hrabenově dne ________________________

__________________________
Podpis rodičů

