
Provoz základní školy v období od 30. 11. 2020  
 

 
Příchod k základní škole a pohyb před ní 

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) dle platných opatření. 

 Minimalizování velkého shromažďování osob před školou.  

 
Organizace v budově základní školy 
 

 Žáci jsou rozděleny do skupin podle jednotlivých tříd (2. a 3. ročník spojený), toto je dodr-
žováno i ve školní družině, která je v provozu od 6:30 do 16:00. 

 Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do budovy školy je umožněn jen 
v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk se žáky (dopo-
ručujeme jen rodiče žáků 1. ročníku do prostor šatny). 

 Žáci a zaměstnanci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.  

 Žáci si po vstupu do budovy dezinfikují ruce a po převlečení v šatně odcházejí do kmeno-
vých tříd. 
Rozpis příchodu jednotlivých skupin je nutno dodržovat (je zohledněn příjezd autobusů): 
7:15 žáci 1. ročníku 
7:20  žáci 2. a 3. ročníku 
7:30 žáci 4. ročníku 
7:35 žáci 5. ročníku 

 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech prostorách školy roušky (na den minimálně 2 
roušky a sáček na uložení). 

 Po použití toalet si musí žáci důkladně umýt ruce a použít dezinfekci. 

 Vyučuje se podle stávajících rozvrhů (jen malé organizační úpravy), zrušen tělocvik (řešen 
formou vycházek, př. jiných aktivit), při Hv je zakázán zpěv. 

 Rozpis odchodů na oběd (umytí a dezinfekce rukou) – možno upravovat dle aktuální situace 
10:30 žáci 1. ročníku 
10:45 žáci 2. a 3. ročníku 
11:10  žáci 4. ročníku  
11:20 žáci 5. ročníku 

 Žáci v jídelně sedí maximálně po 4 u jednoho stolu, rouška se odkládá jen v době konzuma-
ce stravy. 

 Zájmové kroužky jsou zrušeny. 
 

 
 
V případě vyskytnutí projevu onemocnění u žáka během dne bude ihned telefonicky 
kontaktován zákonný zástupce 
 
Případné dotazy 608 138 968. 
 
 
         Mgr. Peroutka Tomáš 
                                                                                                                  ředitel školy 


