Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace
Malečov 61, 403 27 Malečov
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PODMÍNKY PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
v období od 30. 11. 2020
Od 30. 11. 2020 obnovena povinná prezenční výuka všech žáků I. stupně.
PŘÍCHOD A ODCHOD
 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními. Platí zákaz
shromažďování před školou.
 Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 Ranní ŠD – není poskytována.
Příchod do školy mezi 7:10 – 7:40.
 Žáka bude přivádět a odvádět pouze jedna doprovázející osoba (vždy s rouškou).
 Žáci vstupují do budovy školy jednotlivě – v předsálí (za vchodovými dveřmi) bude vždy pouze
1 žák.
 Rodiče nevstupují do budovy školy.
 V předsálí na lavičce se přezují žáci 1. - 3. ročníku a odcházejí rovnou do třídy => nevyužívají šatny.
 Žáci 4. a 5. ročníku si v šatně uloží obuv a převléknou se.
 U vstupu hlídá dodržování pravidel zaměstnanec školy.
Ukončení výuky a odchod domů viz tabulka zahájení obědů na 2. straně.
 Odchod po obědě – viz kapitola Školní stravování.

VÝUKA









Prezenční výuka všech žáků je povinná.
Absenci žáka je zákonný zástupce povinen dokládat běžným způsobem.
Vzhledem k dlouhodobé absenci kolegy jsme byli nuceni drobně upravit rozvrh.
Výuka anglického jazyka je zajištěna v plném rozsahu.
Všechny osoby mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Výuka probíhá v homogenních skupinách (třídy se nepotkávají a nemohou být společně ani v ŠD).
Dejte dětem vhodné oblečení pro pobyt venku. Budeme se snažit pobývat venku, když to půjde.
Je zakázán zpěv v HV a běžná výuka tělesné výchovy (místo TV půjdeme s žáky na procházku).

Školní stravování
 Bude zajištěno v běžné podobě (za zvýšených hygienických opatření).

Ukončení výuky a příchody jednotlivých tříd na oběd do školní jídelny:
Pondělí
1. ročník
2. + 3. ročník
4. + 5. ročník

Začátek
oběda
12:40
12:00
12:20

Úterý
1. ročník
2. + 3. ročník
4. + 5. ročník

Začátek
oběda
12:20
11:25*
11:45*

Středa
1. ročník
2. + 3. ročník
4. + 5. ročník

Začátek
oběda
11:25
12:20
12:00

*4. a 5. r. odpolední výuka do 14:05

Čtvrtek
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

Začátek
oběda
11:45
11:25
12:00
11:25
12:20

Pátek
1. ročník
2. + 3. ročník
4. + 5. ročník

Začátek
oběda
11:45
11:25
12:20

Školní družina (ŠD)
Ranní školní družina není poskytována. Příchod žáků do školy mezi 7:10-7:40.
Odpolední školní družina je zajištěna pro žáky 1. - 3. ročníku.
Apelujeme na rodiče, pokud je to možné, vyzvedávejte děti co nejdříve. Zajištění více oddělení
družiny je pro nás organizačně složité. Stejně tak je pro děti náročné strávit celý den v rouškách.
Úplata za školní družinu bude zkrácena adekvátně k současným opatřením.

ROUŠKY
Žák bude mít každý den minimálně 2 kusy roušek a sáček na uložení roušky.
Všechny osoby mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně ŠD).
Žádáme Vás o důsledné poučení dětí, jak mít roušku nasazenou (rouška musí zakrývat nos i ústa),
jak s rouškou nakládat během stravování (uložení do sáčku).
Poučte prosím doma děti, jak s rouškou zacházet. Obrazový návod pro rodiče ZDE. Obrazový návod
pro žáky ZDE.
Obličejové štíty bohužel nejsou povolené (dotazovali jsme na MŠMT).

Při podezření na možné příznaky COVID-19
 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 žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude ihned kontaktován zákonný
zástupce a požádán o okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření nákazy bude informována KHS.

V Malečově dne 26. listopadu 2020

Mgr. Peter Daško, ředitel školy

