Základní škola a mateřská škola Bolehošť,
okres Rychnov nad Kněžnou

Informace ke znovuotevření základní školy
Od 25. května 2020 mohou do školy docházet žáci I. stupně.
Jejich účast není povinná a podléhá určitým pravidlům a omezením.
•
•
•
•

•
•

Ranní družina není poskytována.
Vstup do budovy školy je hlavním vchodem a je určen jen pro žáky s rouškou,
nikoliv pro doprovázející osoby, od 7.30 – do 7.45.
Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků dle nového rozvrhu, nepřítomným
žákům bude zasílán denní plán práce k jejich domácímu vzdělávání.
Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání pouze pro 1.,2. a 3. ročník
dle provozní doby školní družiny před uzavřením školy (tj. do 15 hodin, ve
výjimečných případech po nahlášení vychovatelce školní družiny do 16 hod.).
Žáci 4. a 5. ročníku po skončení dopolední části, popř. po obědě, neprodleně opustí
budovu školy a odchází samostatně domů.
Žákovi je třeba zajistit svačinu a pitný režim na den (teplý oběd zajištěn ve školní
jídelně).

Pravidla a omezení:
1/ Pokud žák a rodiče projeví zájem o tuto formu vzdělávání, je nutné, aby zákonný zástupce do
18.5.2020 o tom informoval na e-mail: ucitelkabo@seznam.cz.
Později již to není možné a není také možné, aby žák byl dodatečně zařazen do školní skupiny.
2/ Před vaším rozhodnutím účastnit se vzdělávacích aktivit je nutné posoudit rizikové faktory žáka a
vaší rodiny. Ty jsou uvedeny v Čestném prohlášení.
3/ Žák při prvním vstupu do školy po zahájení vzdělávání odevzdá vyplněné a podepsané Čestné
prohlášení zákonného zástupce. Bez tohoto dokumentu nemůže být žák vpuštěn do školy.
4/ Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními, zejména:
•
•

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy
nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

5/ Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:
• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou. Škola zajistí organizaci pohybu osob
před školou.
• Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
(není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
• Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do
skupiny.

6/ Vstup do budovy školy:
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
• Pedagog odvede žáky do třídy.
• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
• Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po
prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy,
resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
7/ V budově školy:
• Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné
organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi jednotlivci a zaměstnanci školy.
• Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5
metru).
• Ve společných prostorách a při opuštění třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí
roušky.
• Toalety budou navíc vybaveny nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem.
• Desinfekční prostředky budou přiděleny i do třídy.
8/ Ve třídě:
• Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na
ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým
mýdlem).
• Složení skupiny žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv
změnám ve složení skupiny žáků.
• Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden
žák v lavici ve třídě.
• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je
zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu
(např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
• Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
• Rozmístění lavic ve třídě bude takové, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2
metry (nejméně 1,5 metru).
• Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
• Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
• Pokud se žák přihlášený ke vzdělávacím aktivitám nedostaví do školy, žádáme o omluvení
zákonným zástupcem ještě v ten den s uvedením důvodu absence (telefonicky nebo e- mailem
třídnímu učiteli).

V Bolehošti 11.05.2020
Mgr. Hana Boukalová, ředitelka školy
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