Ochrana zdraví a provoz ZŠ Dolní Kralovice

1. Příchod ke škole a pohyb před školou
- Ke škole přichází žáci a jejich doprovod se zakrytými ústy a dodržují odstupy 2 metry.
- Do šaten budou žáci vpuštěni postupně po pěti žácích ze skupiny – v šatně se žáci přezují a se
zakrytými ústy přechází do své třídy, kde si dezinfikují ruce a posadí se na své místo.
- Ranní družina není poskytována – škola bude otevřena od 7:30 – 7:45 pro příchozí žáky, poté
budou šatny uzamčeny. Rodiče a doprovod mají do školy vstup zakázán.
2. Ve škole a ve třídě
- Každý žák si přinese 2 roušky na den a sáček na uložení roušky, což bude kontrolováno ihned po
příchodu do třídy. Porušení hygienických pravidel a opakované nedodržování je důvodem
k nevpuštění žáka do školy a vyřazení ze skupiny.
- Všichni žáci nosí roušku ve společných prostorách – chodba, šatny, WC, venku o přestávce.
- Každá skupina bude mít vymezený prostor venku, kde se může při hezkém počasí pohybovat
s dozorem o hlavní přestávce 9:30 – 9:50.
- Každá třídě bude denně dezinfikována.
- Skupiny budou vytvořeny na základě zájmu zákonných zástupců o umístění žáka a podepsání
Čestného prohlášení, které žáci odevzdají 25.5. 2020 učiteli ve své skupině. Skupiny jsou
neměnné, další změny po 25.5. 2020 nebudou možné. Maximální počet žáků ve skupině je 15.
- Ve třídě sedí každý žák ve své lavici tak, aby byly dodrženy rozestupy 1,5 - 2 m.
- V průběhu vyučování ve třídě nemusí žáci ani pedagog nosit roušku.
- Rozvrh hodin může být mírně změněn z organizačních důvodů.

3. Po vyučování
- učitel dané skupiny odvede žáky do šatny / školní jídelny.
- Cestou do jídelny si žáci umyjí a dezinfikují ruce a nasadí roušku, tu sundají až u stolu s jídlem.
- Odchody na oběd a vydávání oběda bude organizováno dle rozdělení do skupin a bude rodičům
sděleno nejpozději 22.5. 2020.
- Po obědě žáky jedné skupiny odvede vychovatelka/asistentka pedagoga zpět do třídy, kde pro ně
bude připravena aktivita v rámci školní družiny. (výtvarná výchova, pracovní činnosti, pobyt venku
ve skupinách)
- Školní družina nebude fungovat obvyklým způsobem, žáci budou ve skupinách, ve kterých se
dopoledne vzdělávají.
- Rodiče pošlou žádost o uvolnění s časem odchodu dítěte nebo si děti vyzvednou osobně – zvoní
na kancelář školy nikoliv na družinu. Provoz školní družiny ve skupinách je do 16:00.
- Kroužky vedené školou jsou zrušeny, do konce školního roku nebudou probíhat.
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