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Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
Od dětí není vyžadováno před příchodem do školy prohlášení o bezinfekčnosti.
Pro vstup do budovy přístavby jsou zachovány stejné vstupy jako v loňském roce, 1. a
2. ročníky vstupují do přístavby hlavním vstupem z nádvoří, 3. třídy vstupem od hřiště
a 4. třídy vstupem od sportovní haly/kolárny/. Do hlavní budovy vstupují žáci od 5. - 9.
ročníky hlavním vstupem jednotlivě přes čip.
Omezení počtu dětí ve třídách nejsou stanovena.
Oddělení ŠD budou rozdělena podle ročníků/pokud to organizačně půjde/, aby se
předešlo nadměrnému potkávání dětí z různých tříd.
Je stanoveno jednotné místo pro aktuální oznámení zdravotního stavu. Veškerá
oznámení o onemocnění žáka nebo zaměstnance půjdou přes kancelář ředitelství,
kontaktní osoba Iveta Šedová- telefon 603 286 937.
Žáci budou první den školy poučeni o zásadách osobní a respirační hygieny. U vstupu
do budov a v každé učebně, oddělení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou
v nádobách s dávkovačem. Pro případ možného výskytu onemocnění doporučujeme
rodičům dávat dětem s sebou roušky do aktovky /v igelitovém obalu/. Pokud je žák
v rizikové skupině nebo se nachází ve společné domácnosti s rizikovou osobou, je na
zvážení zákonného zástupce použití roušky nebo jiné ochrany nosu a úst s vyšším
stupněm ochrany pro své dítě.
V každé budově školy je vyčleněna samostatná místnost pro osoby vykazující známky
akutního onemocnění, tzv. izolační místnost.
Všechny zákonné zástupce dětí upozorňujeme na to, že děti s příznaky respiračních
onemocnění nemohou vstoupit do školy.
Vstup a pobyt zákonných zástupců je ve školy zakázán.
Škola v průběhu roku nebude konat společné aktivity, které nejsou bezpodmínečně
nutné a které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné.
Pořádání soutěží je pozastaveno, počkáme na jarní měsíce.
Přesouvání žáků mezi učebnami škola minimalizuje, pouze na hlavní budově/tzn. II.
stupeň bude ponecháno v omezené míře/.
Společné aktivity mezi školami, které nesouvisí se vzděláním, se ruší.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID 19 je
škola vždy povinna postupovat podle pokynu KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ.
Vedení školy průběžně sleduje republikový i lokální vývoj situace v rámci systému
semafor.
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