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Z ÁK L AD N Í ŠKO L A A M AT EŘ SK Á ŠKO L A, Z Á M ĚL ,
O K R E S R Y C H NO V N AD K N ĚŽ NO U

Základní provozní podmínky ZŠ Záměl po dobu trvání potřeby
dodržování epidemiologických opatření a doporučení


Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená
krizovými opatřeními.



Škola bude otevřena od 7. 20 hod., aby byl zajištěn průběžný příchod žáků a jejich plynulý
přesun do tříd, ranní provoz ve školní družině není dovolen,.



Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce podepsané čestné prohlášení
(písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZDR, písemné čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (zvýšená tělesná teplota,
kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutních infekce dýchacích cest) - žák přichází
zcela zdravý - KE STAŽENÍ NÍŽE.



Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
(pověřený pracovník organizuje provoz v šatně).



Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. V průběhu
pobytu ve třídě je žáci ani pedagogičtí pracovníci mít nemusí při zachování
rozestupů nejméně 1, 5 m (zajištěno rozmístěním lavic).



Žáci jsou organizovány do skupin, složení těchto skupin je neměnné a nemění se ani
pedagogičtí pracovníci, kteří jsou ke skupině přiděleni. Maximální počet žáků ve skupině je
15. Žáci jsou zařazeni na základě závazného vyjádření zákonných zástupců k 18. 5. 2020.
Žáka nelze zařadit do skupiny po 25. 5. 2020.



Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.



Dopolední blok výuky bude probíhat v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně. Odpolední část je
zaměřena na zájmové vzdělávání. Provozní doba odpolední školní družiny bude upravena dle
parametrů známých po 18. 5. 2020. Škola vede evidenci o docházce,. Absence žáka delší než
3 dny vyžaduje informaci zákonných zástupců o důvodech nepřítomnosti. Výuka tělesné
výchovy či aktivity mimo areál školy nejsou možné. Žáci a pedagogové budou maximálně
využívat venkovní areál školy a to i o přestávkách.



Pracovníci školy jsou poučeni o postupu v případě podezření na možné příznaky COVID –19.



Před znovuotevřením školy proběhne ve škole kompletní dezinfekce všech využívaných
prostor a důkladný úklid.



Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a
dezinfekce povrchů a předmětů.



Školní stravování bude probíhat ve standardním režimu se zvýšenou měrou dodržování
hygienických pravidel.
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