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INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 18.11.2020
Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve
školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a
Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách.

PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ŽÁCI 1., 2. ROČNÍKU, SPECIÁLNÍ TŘÍDY DLE § 16 ODST. 6 ŠZ
• Je povolena osobní přítomnost (obnovuje povinná prezenční výuka) žáků 1. a 2.
ročníků základní školy
 Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se
neslučují, ani jinak neprolínají). Učí se dle rozvrhu platného od 1.9.2020.
Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z
různých tříd.
 Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit
roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 Žáci po příchodu do budovy provedou osobní hygienu - umyjí si ruce teplou vodou a
mýdlem, popřípadě provedou dezinfekci rukou, a následně dodržují hygienu rukou po
celou dobu svého pobytu ve škole.
 Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (vycházky možné).
 Za podmínky zachování homogenity skupiny bude realizována vzdělávací činnosti ve
venkovních prostorách i mimo areál školy. Během dne bude zařazován pobyt žáků na
čerstvém vzduchu dle počasí.
 Z epidemiologického pohledu vyučující pravidelné větrají vnitřní prostory v délce
alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.
 Ranní vstup do školy:

ŽÁCI 3. – 9. ROČNÍKU
 Pro žáky 3. – 9. ročníku pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem
 Po dohodě jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden
žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce
 Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se
neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb
žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
•
•

•

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz
stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
Přihlášení žáci budou kompletně znovu přihlášeni od 18.11.2020. Pokud budou
chtít rodiče žáka odhlásit, provedou toto odhlášení včas do pondělí 16. 11. 2020
do 14:00 hod. (17. 11. státní svátek), a to prostřednictvím portálu www.strava.cz,
e-mailem na jidelna@zsdoksy.cz nebo telefonicky.
Žáci v době povinné distanční výuky odebírají dotovaný oběd.

•

Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni v prostorách školní jídelny nosit roušky,
s výjimkou doby konzumace stravy.

•

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
→ rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
→ maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby
→ ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
→ udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
→ žáci jedné třídy tvoří u stolu homogenní skupiny i při stravován
→ ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční
výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci (3. – 9. ročník)
a cizí strávníci si mohou stravu odebrat pouze výdejním okénkem do
jídlonosiče.
→ na oběd odchází třídy v pořadí
1 11:45 kmenové třídy 1A – 1B – 2A - 2B – PT I - PT II (dohled nad žáky
TU)
2 11:55 školní družina 1A – 1B – 2A – 2B - PT (dohled vychovatel/ka).
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ve škole budou umístěny 3 oddělení ŠD základní školy a 2 oddělení ŠD mateřské
školy Pražská.
ROZDĚLENÍ DO SKUPIN
Obsazení oddělení
Oddělení

Vychovatel/ka

Umístění
ranní/odpo

Třída
ranní/odpo

1. oddělení – 1A

Stránský Petr

III.NP/II.NP

1A/7C

2. oddělení - 1B

Javůrková Andrea

III.NP/II.NP

1B/7B

3. oddělení – 2A

Pecoldová Lenka

III.NP/I.NP

2A/8B

4. oddělení - 2B

Zajkrová Irena

III.NP/I.NP

2B/7A

5. oddělení - PT

Svobodová Ivana

I.NP/I.NP

PT I/PT I

Odchody žáků po
skupinách v
časových intervalech

Bude upřesněno

DENNÍ ROZVRH
6:00 – 7:40

výchovná činnost rekreační

7:40

předání žáků třídní učitelce

11:40 – 12:30

hygienická příprava na oběd, oběd (po kmenových třídách a odděleních
družiny)

12:30 – 16:00

vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost

15.00 - 15.30

příprava na vyučování (individuálně, i dle zájmu rodičů)

15.30 - 17.00

odchod dětí v časových intervalech

RANNÍ DRUŽINA
→ Po příchodu (hlavní vchod) žáci vstupují přes šatnu – dohled Np 6:00 – 7:00 hod.
→ Žáci se scházejí ve vlastní kmenové třídě ZŠ
→ Děti do třídy odchází samy nebo pod dohledem Np, VYCH

ODPOLEDNÍ DRUŽINA
→ Pro odpolední ŠD jsou vyhrazeny třídy II. stupně,
→ Za podmínky zachování homogenity skupiny bude realizována zájmová činnosti ve
venkovních prostorách i mimo areál školy na čerstvém vzduchu dle počasí.
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→ Z epidemiologického pohledu vyučující pravidelné větrají vnitřní prostory v délce
alespoň 5 minut během zájmové činnosti.
→ Jsou stanoveny časové intervaly odchodu žáků ze ŠD, rodiče čekají na své děti před
školou.
→ Individuální dohoda s vychovateli možná.

O dalších opatřeních vzhledem k dalšímu rozvolňování vás budeme průběžně
informovat.
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ROZESTUP

