Provoz školy v období od 12. 4. 2021 š. r. 2020/ 2021
Vstup do školy
Žák vstupuje do školy s respirátorem NEBO ROUŠKOU (děti do 15 let nemusí mít respirátor, nýbrž že postačí
rouška = Mimořádné opatření ze dne 6.4.2021)

•

a má je po celou dobu přítomnosti ve škole (pedagogové děti nabádají k výměnám). Doporučujeme: 2 x
respirátor/roušku do třídy, igelitový sáček na použitý respirátor/roušku, kdo jde do ŠD (1. a 2. r.) i více kusů.
Vstupuje pouze dítě, doprovázející nesmí vstupovat do školy,

výjimka 1. – 3. ročník v den testování (PO a ČT) – pokud rodič doprovází dítě do
sport. haly, jdou VENKOVNÍM VCHODEM (za budovou školy).
Nástup tříd na rotační prezenční výuku
Testování žáků 3., 4. a 5. ročník:
v časovém odstupu – každý ročník musí nastupovat samostatně (dodržení homogenních skupin):
PO, ČT od 12. 4. 3. roč. 7:40 – testují se ve třídě nebo s rodičem ve sportovní hale
4. roč. 7:50 - testují se ve třídě
5. roč. 8:00 - testují se ve třídě
- vždy pod dohledem pedagoga
ÚT, ST, PÁ – časy nástupů stejné, ale bez testování

Testování žáků 1. a 2. ročník:
PO, ČT od 19. 4. 1. roč. – testování dětí ve sport. hale s rodiči: SKUPINA 1 – od 7:30
SKUPINA 2 – od 7:45
- děti jsou rozděleny do skupin podle distanční výuky
- testování žáků ve třídě bez rodičů pod dohledem pedagoga: od 7:45
2. roč. - testování žáků ve třídě bez rodičů pod dohledem pedagoga: od 7:50
- testování dětí ve sport. hale s rodiči: 8:00
ÚT, ST, PÁ - bez testování: 1. roč. 7:40
2. roč. 7:50
V danou dobu se zákonný zástupce nebo jiná pověřená osoba (nutné písemné pověření – formulář bude na webu)
s dítětem dostaví venkovním vchodem do sportovní haly. Zde vás prosíme o zutí či přezutí a podle pokynů
zaměstnanců školy, přiložených letáků a instruktážního videa, které je vyvěšeno na webu školy, své dítě otestujete. Vy
i děti musíte mít respirátor.
Po provedení testu čekáte 15 minut na místě na výsledek.
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v
rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a
karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto
skutečnost musí osoba prokazatelně doložit *. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle
harmonogramu školy.
* Potvrzení

od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.

Při pozitivním testu dostanete (či dítě ve třídě dostane) od školy potvrzení pro hygienu či pediatra
a odcházíte s dítětem domů nebo škola volá zákonnému zástupci, aby si pozitivně testované dítě vyzvedl.
Při negativním testu vyjdete ze sportovní haly a přivedete své dítě k hlavním skleněným dveřím a dítě samo vstupuje
do budovy školy – s respirátorem a dále se řídí pokyny pedagogů.

Budeme ověřovat funkčnost systému a upravovat dle aktuálních zjištění.
Ve třídě
Složení ročníků je neměnné. Spojené hodiny se ruší = nesmí se spojit 3. a 4. ročník – hodiny budou probíhat pod
dohledem pedagogů.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Při příchodu do třídy si děti umyjí a vydesinfikují ruce.
Rozvrhy prezenční výuky se nemění. Při přechodu na distanční výuku platí rozvrhy distanční výuky.
Hv a Tv – výukový obsah bude upraven nebo budeme hodiny nahrazovat matematikou a českým jazykem.
Tv - doporučuje se pobývat venku – vycházky.
Úklid a dezinfekce tříd, WC a společných prostor je zajištěn několikrát denně.
Větrání intenzivní (dodržení limitu po půlhodinách 5 minut – více dle potřeb). Lze děti vybavit teplejší mikinou.

Organizace ŠD:
•

Kroužky nadále nejsou.

•

Ranní družina pouze ÚT, ST, PÁ - od 6:45 do 7:45 v kmenových třídách pod dohledem zaměstnance
školy (ve dnech testování PO a ČT ranní družina NENÍ MOŽNÁ z organizačních důvodů).

•

Do ranní družiny přicházejí děti nejpozději do 7:30

•

Odpolední ŠD – 1. oddělení: 1. ročník (zvonek odd. I., vychovatelka Tereza Čermáková)
2. oddělení: 2. ročník (zvonek odd. II., vychovatelka Jana Kadlecová)

Provoz ŠD je od konce vyučování do 16:30
Kontakt na ŠD: 725 547 335, druzina@zsamsslapy.cz
Odchody a vyzvedávání účastníků ŠD z budovy školy:
•

Své děti můžete vyzvedávat odpoledne kdykoliv. Pokud dítě odchází po obědě, je nutné se řídit školním
rozvrhem. ŠD se bude snažit trávit volný čas hlavně venku v okolí školy. Informace o odchodu Vašeho
dítěte z odpolední ŠD nám velice pomůžou.

•

O změnách odchodů a denního programu ŠD Vás budeme včas informovat.

•

Žáci budou odcházet z budovy školy sami po odevzdání řádně vyplněného a podepsaného odchodového
listu, který je ke stažení na webu školy. Pokud žák tento odchodový list neodevzdá, školní družina se bude
řídit formulářem: Uvolnění dítěte, který je přílohou přihlášky každého účastníka školní družiny.
Žáci odevzdávají odchodový list ŠD hned po příchodu do svého oddělení.

•

Rodiče:
•

Pokud rodiče vyzvedávají dítě ze ŠD – prosím zazvoňte, domluvte si, co potřebujete s paní vychovatelkou,
učitelkou, pak prosím počkejte na dítě před školou.

•

Pokud nemají rodiče předem domluvenu konzultaci s pedagogem, prosíme rodiče, aby nevstupovali do
budovy školy. Pokud do budovy budou vstupovat, žádáme je o dodržování veškerých hygienických nařízení.

Organizace odchodů ostatních žáků ze školy:
•

Odchod žáků dle ročníků - koordinují pedagogové – časy budeme upřesňovat.

•

Provoz základní školy končí v 16:30 hodin.

Podezření na možné příznaky v průběhu přítomnosti žáka ve škole:
• Při podezření na jakoukoliv nákazu u žáka: do karantény (vymezená místnost ve škole),
volá se zákonný zástupce – nutné rychlé vyzvednutí žáka.

•

Při potvrzeném výskytu COVID 19 (oznámeném rodiči škole): ředitel školy – kontaktuje hygienu – ta nařídí
další postupy.

Školní jídelna
•
•
•
•
•

Strávníci se nesmí při výdeji jídla potkávat (zajištění homogenity tříd).
V jídelně zajištěn úklid po každé třídě.
U stolu sedí 4 žáci, dodrženy mezery mezi stoly.
Žáci vstupují do jídelny s respirátorem/ rouškou, ty sundávají pouze při konzumaci jídla .
Před obědem si strávníci musí řádně umýt ruce a použít desinfekci.

Žáci na prezenční výuce mají automaticky od 12. 4. / 19. 4. přihlášeny obědy.
Žáci základní školy, kteří od 12. 4./ 19.4. pokračují v distanční výuce, mají

možnost odebírat obědy do

vlastních nádob v době od 11.00-11.45 hod.
Obědy budou vydávány u zadního vchodu do kuchyně.
Oběd JE NUTNO přihlásit den předem na telefonu: 222 252 141 od 7.00-8.00 hod.
Odhlašování z oběda - standardním způsobem. Volejte na pevnou linku jídelny: 222352141.

Pokud budete mít jakoukoliv prosbu či návrh, určitě se na mne obraťte.

Slapy 9. 4. 2021

Mgr. Renata Hacaperková a kolektiv zaměstnanců

