Základní škola Střelná, okres Vsetín

PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
od 25. 5. 2020 do konce školního roku
1. Při cestě do školy a ze školy – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou).
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
2. Žáci se nezdržují před školou při cestě do školy i ze školy, aby nedocházelo ke
shromažďování více osob na jednom místě.
3. Pro vstup do školy použijí žáci čip.
4. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
5. Žáci školy tvoří jednu školní skupinu.
6. Po příchodu do školy se žáci přezují v šatně. V šatně se nezdržují dlouho, aby se
zabránilo shromažďování osob na jednom místě. Na přesun žáků od vchodu do šatny
a ze šatny do třídy dohlíží pedagogický pracovník.
7. Po příchodu do třídy si žák umyje ruce, ve třídě je umístěna dezinfekce rukou.
Každý žák sedí ve své lavici s rozestupem od ostatních.
8. V prostorách školy žáci ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky.
9. Po každé vyučovací hodině si žáci umyjí a vydezinfikují ruce.
10. Na záchod chodí žáci po jednom, dohlíží na to pedagogický pracovník.
11. Přestávky je možné trávit venku na školní zahradě. O použití roušek rozhoduje
pedagogický pracovník.
12. Rozsah a obsah vzdělávání je stanoven rozvrhem hodin platným od 25. 5. 2020.
Výuka náboženství není možná.
Výuka TV není možná. Zařazení pohybových chvilek na protažení je možné
o přestávkách venku na pozemku školy.
Školní družina je otevřena každý den od 11:50 do 15:00.
13. Žáci si vzájemně nepůjčují školní potřeby a pomůcky.

14. Stravování ve školní jídelně:
Žáci jsou rozděleni do dvou skupin, které se na obědě vystřídají. Před vystřídáním
skupin dojde k setření povrchu stolů a k jejich dezinfekci. U jednoho stolu sedí
maximálně 2 žáci s dostatečným rozestupem. Jídlo vydává personál. Strávníci si sami
jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. Před vstupem do jídelny si žáci umyjí
ruce.
15. Je zajištěna zvýšená frekvence dezinfekce ploch s důrazem na místa dotyku rukou
(lavice, židle, kliky, vodovodní baterie, klávesnice, učební pomůcky, WC apod.).
16. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak
akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

