Základní škola
466 01 Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31,příspěvková organizace
tel., fax: 778 715 887, e-mail: sekretariat@zsliberecka31.cz
Režim docházky do školy žáků od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020
Z důvodů dodržení hygienických požadavků zveřejněných MŠMT, za kterých je možné docházku uskutečňovat,
stanovuje ředitelka školy tato pravidla.
1.

Provoz bude probíhat v souladu se stanovenými hygienickými pravidly, které vydalo MŠMT.

2.

V době od 8.00 do 12.20 bude probíhat vzdělávací část školní docházky na ZŠ. V době od 8:00 do
12.30 bude probíhat vzdělávací část školní docházky na ZŠS, která bude rozdělena do dvou bloků: část
vzdělávací, část relaxační.

3.

Pokud se k docházce do školy sejde v daný den méně než polovina přihlášených žáků ve skupině, bude
ve třídě vyučovat pod supervizí učitele asistent pedagoga, učitel nadpoloviční část třídy bude učit
vzdáleně.

4.

V průběhu dopoledních aktivit bude probíhat pravidelné větrání místností jako zásadní preventivní
prostředek minimálně jednou za hodinu.

5.

Vstup do školy bude možný:
Budova Liberecká 31 – vchod z ulice Liberecká
Budova J. Hory – vchod z ulice J. Hory
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu (není možné zajistit 2
metrové rozestupy).

6.

Žáci se budou shromažďovat v určený čas od 7.40 do 8.00. Žáky a zákonné zástupce žádáme o
dodržování nastavených časů z důvodu dodržování hygienických pravidel. Vstup do budov školy není
zákonným zástupcům umožněn.
Vchod Liberecká:
1. skupina 7.40
2. skupina 7.50
3. skupina 8.00
Vchod J. Hory:
1. skupina 7.40
2. skupina 7.50
3. skupina 8.00
O rozdělení žáků do skupin budou zákonné zástupce informovat třídní učitelé.

7.

Žák je povinen dodržovat všechna hygienická opatření, tzn. pravidelné mytí rukou, používání
dezinfekce, rozestupy mezi sebou, mytí rukou před každým jídlem dezinfekcí.

8.

Místem pro odkládání obuvi a svrchního oblečení budou:
Liberecká: židle na chodbě u třídy, kde budou probíhat aktivity dané skupiny
J. Hory: šatní skříňky označené jménem (1žák =1 skříňka)

9.

Žáci si první den přinesou učební pomůcky dle pokynů pedagoga a tyto budou zanechávat po celou
dobu školní docházky ve třídě.

10. U vchodu školy bude žákovi změřena teplota. Pokud žák nebude vykazovat žádné příznaky
onemocnění, přebere žáka pedagogický pracovník školy. Žák si ve škole odloží obuv a bundu na určené
místo, během pobytu ve škole se nebudou žáci převlékat.
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11. Školní jídelna je mimo provoz.
12. Odchod ze školy bude v tyto časy:
Liberecká
1. skupina 12.00
2. skupina 12.10
3. skupina 12.20
J. Hory
1. skupina 12.00
2. skupina 12.10
3. skupina 12.20
13. Změny v tomto režimu jsou možné a budou vycházet z aktuální situace. O změnách budou zákonní
zástupci informováni.
Povinnosti zákonných zástupců žáků ZŠ a ZŠS
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Zákonní zástupci jsou povinni zvážit všechny faktory a rizika, za kterých své dítě do školy posílají.
Toto rozhodnutí stvrzují podpisem čestného prohlášení před zahájením opětovné docházky dítěte do
školy od 1. 6. 2020.
Zákonný zástupce žáka ZŠ vybaví své dítě min. 2 rouškami a pomůckou na jejich ukládání. Bez tohoto
vybavení nebude žákovi vstup do školy umožněn.
Zákonný zástupce bude s předstihem, nebo nejpozději v den neúčasti dítěte ve škole o této skutečnosti
školu informovat.
Zákonný zástupce omluví dítě z účasti na docházce do školy v případě, že vykazuje jakékoli známky
onemocnění.
V případě, že dítě trpí některým z příznaků onemocnění, ale ty jsou způsobeny jiným vlivem (např.
alergií), musí tuto skutečnost zákonný zástupce doložit lékařským posudkem (zprávou).
V případě, že se projeví u žáka během dne příznaky onemocnění, bude škola postupovat podle dále
stanovených pravidel.

Postup při podezření na možné příznaky COVID-19
1.

2.
3.
4.

Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné
místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
Zákonnému zástupci bude doporučeno navštívit s žákem dětského lékaře a školu o výsledku vyšetření
informovat.
O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici s konzultací dalšího postupu.
Ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením
roušky. Budou informováni zákonní zástupci těchto žáků.
Další postup určí hygienická stanice po zjištění zdravotního stavu žáka.

28. 5. 2020

Mgr. Fronika Burešová
Ředitelka školy

