Základní škola Nižbor, okres Beroun
Školní 25, 267 05 Nižbor. Tel. 311 693 265, IČO 75030047

Provoz školy ve školním roce 2020 / 2021
Z důvodu epidemiologické situace spojené s výskytem šíření viru Covid-19 a na
základě doporučení MŠMT bude škola až do odvolání jednotlivých preventivních
opatření fungovat v následujícím režimu:

Provoz školy
-

-

-

Provoz ranní družiny je zrušen. Provoz odpolední družiny do 17 hodin.
Škola se pro žáky otevírá v 7.15 hod.
Žáci 1. třídy budou vcházet do budovy školy vedlejším předním vchodem
(zelený vchod).
Žáci 2. třídy budou do 11. 9. vcházet do budovy školy zadním vchodem ze
školního dvora (modrý vchod), od 14. 9. vedlejším předním vchodem (zelený
vchod).
Žáci 3., 4. a 5. třídy budou do školy vcházet hlavním předním vchodem budovy
(červený vchod).
Do budovy je zakázán vstup rodičům a dalším neoprávněným osobám,
pokud není dohodnuto jinak. Výjimku tvoří rodiče žáků 1. třídy, kterým je vstup
do budovy umožněn do 11. 9. 2020.
Bude omezen počet zájmových kroužků, které probíhají v prostorách školní
budovy.

Hygienická opatření
-

-

V rámci úklidu školy probíhá pravidelná zvýšená dezinfekce prostor a předmětů.
Každá osoba včetně žáků při vstupu do budovy školy použije dezinfekci na
ruce.
V průběhu školního dne je dbáno na zvýšenou osobní hygienu.
Platí přísný zákaz vstupu do školy osobám, které jeví známky infekčního
onemocnění.
Žák, u kterého se projeví známky infekčního onemocnění v průběhu pobytu ve
škole, bude přemístěn do izolační místnosti a jeho rodiče budou neprodleně
informováni o vzniklé situaci. Jejich povinností je pak dítě odvézt ze školy
v nejkratším čase do domácí péče a kontaktovat lékaře.
Každý žák má ve škole k dispozici v podepsaném sáčku čistou roušku pro
případ nutnosti jejího použití.

Vzdělávání žáků
-

Žáci jsou vzděláváni v běžném režimu prezenční výukou.
V případě nařízení karantény příslušnou HS pokračuje vzdělávání smíšenou
nebo distanční formou výuky.

Povinnost používání roušek, nařízení karantény a další epidemiologická opatření se
řídí pokyny MZ ČR a příslušné Hygienické stanice.

Děkujeme vám za pochopení a váš zodpovědný přístup. Pomáháte tak chránit
všechny ostatní děti, pedagogy i sebe.

Odkazy:
https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari
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