PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY HRUBÝ JESENÍK V OBDOBÍ DO KONCE
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/ 2020
Základní škola Hrubý Jeseník bude otevřena 25. 5. 2020
Provoz ZŠ bude od 7:30 – 15:45 hod.

Přihlášení žáků k vzdělávání:
Vyplněním dokumentu - Čestné prohlášení – Příloha č. 1
přihlašujete dítě k docházce do školní skupiny od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020. Provoz tedy
končí 30. června rozdáním vysvědčení – ruší se ředitelské volno od 29. do 30. června.
Tento formulář je nutné vhodit do schránky školy nejpozději do 18. 5. 2020!

Organizace vzdělávacích aktivit: 


Žáci budou vzděláváni ve skupinách o max. počtu 15 žáků.



Skupiny jsou neměnné!



Žáci, kteří nebudou přihlášeni ke vzdělávání ve skupinách, se budou nadále vzdělávat
doma prostřednictvím úkolů zadávaných na webových stránkách školy.
Hotové úkoly budou odesílat ke kontrole stejným způsobem jako doposud.


Provozní doba školy:


Dopolední výuka: 7,45 hod. - 11,30 hod (až 12,10 hod.) – bude upřesněno podle
zařazení do skupin a časů obědů.



Odpolední aktivity končí v 15:45 hod., budou realizovány ve dvou skupinách:
1. skupina - žáci 1. a 2. ročníku
2. skupina - žáci 3. ročníku, kteří tuto aktivitu potřebují

Příchod žáků do ZŠ, jejich odchod ze ZŠ:


Do budovy školy nemají zákonní zástupci ani jiné osoby povolen vstup.



Žáci čekají před vchodem do ZŠ na pedag. pracovníka, který je odvede do třídy.



Po skončení vyučování/odpoledních aktivit žáci odchází sami či s doprovodem.
V případě vyzvedávání žáků rodič zazvoní a ohlásí se, na žáka čeká před školou.

Omlouvání nepřítomnosti žáků


O docházce do školy se vede evidence.



Pokud bude mít žák zvýšenou tělesnou teplotu, kašel nebo bude projevovat jiné
známky onemocnění, nebude se moci vzdělávání zúčastnit. Rodiče denně
zodpovědně vyhodnocují zdravotní stav žáka.



V případě nepřítomnosti žáka delší než tři dny, žádá škola zákonného zástupce o
sdělení důvodu nepřítomnosti a poskytnutí informace, zda bude žák nadále do
skupiny docházet.



Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované
nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy nebo k vyřazení ze skupiny.

Hygienická opatření:


Při cestě do školy a za školy používá žák roušku. Náhradní nosí s sebou v sáčku v
aktovce.



Neprodleně po příchodu do třídy si žák dezinfikuje ruce.



V lavici sedí žáci jednotlivě.



Ve třídě žák roušku nosit nemusí.



Jednou za hodinu probíhá větrání místnosti.



Po budově školy se žáci pohybují podle pokynů pedagogických pracovníků.



V době obědů se střídají skupiny v jídelně, žák si nebere sám ani příbor ani pití.



Budova školy bude pravidelně čištěna a dezinfikována.

Příloha č. 1

