Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Organizační pokyny k osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole
1) Co je potřeba dodržet při nástupu do školy?
•

Aktuální obecná pravidla chování stanovená krizovými nebo mimořádnými opatřeními
(především nošení roušek v budově školy a dodržení odstupů 2 metry) a Bezpečnostní a
hygienická pravidla při výuce 2. stupně (k dispozici na webu školy).

•

Vyplnit, podepsat a odevzdat první den při zahájení docházky - Čestné prohlášení
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (BEZ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
NELZE ŽÁKA VPUSTIT DO BUDOVY ŠKOLY) – s aktuálním datem podpisu

•

Abychom minimalizovali velké shromažďování osob před školou a byly minimalizovány
kontakty mezi skupinami, žádáme o respektování pravidel doporučených časů příchodu
do budovy školy (od 5.6.2020 na iskole).

•

Žáci budou do budovy školy vstupovat pouze hlavním vchodem. Rodiče do budovy
nevstupují.

•

Žáci se nepřezouvají ani nevyužívají šatny. Očistní si obuv na rohožce u vchodu a plynule se
přesouvají do svých tříd.

•

Po příchodu do třídy si žáci důkladně umyjí a vydesinfikují ruce, žákovi bude přiřazeno místo
k uložení věcí a pracovní místo v lavici.

•

Žáci se před začátkem prezenční výuky a po jejím skončení nezdržují v prostorách školy,
školním areálu ani před školou.

2) Průběh vzdělávacích aktivit
• Dopolední vzdělávací aktivity jsou organizovány do vzdělávacích bloků s přestávkami tak,
aby se minimalizoval kontakt mezi jednotlivými skupinami.
•

Další individuální či skupinové konzultace mohou být poskytnuty na doporučení vyučujícího a
po dohodě s ním.

•

Prezenční výuka se řídí stanovenými Bezpečnostními a hygienickými pravidly při výuce
2.stupně (k dispozici na webu školy).

•

Prezenční výuka nenahrazuje distanční výuku.

3) Oběd
• Žáci se mohou přihlásit k odběru studeného obědového balíčku prostřednictvím obědového
rezervačního systému (http://185.86.98.154:8830/iorders/).
•

Žáci do školní jídelny nevstupují. Obědový balíček bude žákům předán a žáci si jej odnášejí
sebou.

