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

Provoz školy a školní družiny od 31. května 2021
Z důvodu epidemiologické situace spojené s výskytem šíření viru Covid-19 a na základě
nařízení a doporučení MŠMT bude škola až do odvolání jednotlivých preventivních opatření
fungovat v následujícím režimu:
Od 31. května 2021 pro všechny ročníky ZŠ Nižbor pokračuje povinná prezenční výuka.
A. Provoz školy
1. Škola se pro žáky otevírá v 7.15 hod. (určeno především pro dojíždějící žáky).
2. Vyučování začíná pro všechny třídy v 7.45 hod.
3. Příchod do školy:
-

Žáci 1. a 2. třídy budou vcházet do budovy školy vedlejším předním vchodem (zelený
vchod).
Žáci 3. třídy budou vcházet do budovy školy hlavním předním vchodem (červený vchod).
Žáci 4. třídy budou vcházet do školy zadním modrým vchodem (přes školní dvůr).
Žáci 5. třídy budou vcházet do budovy školy zadní žlutým vchodem (přes školní dvůr)

B. Vzdělávání žáků
Žáci 1. - 5. třídy jsou vzděláváni prezenční výukou ve svých kmenových třídách.
Škola zachovává homogenitu skupin v průběhu školního dne v maximálně možné míře.
Prezenční výuka probíhá podle platného rozvrhu třídy.
Jsou povoleny sportovní činnosti při vzdělávání konané venku. V souvislosti s tímto
opatřením je uvedena výjimka z nošení ochrany dýchacích cest pro sportovní činnost ve
školách. V případě nepříznivého počasí rozhoduje o náhradní náplni hodiny vyučující.
5. Předmět TV v Sokolovně je povolen do počtu účastníků nejvýše 14 osob včetně
vyučujícího. Pobyt v šatnách je povolen.
6. Jsou povoleny školní výlety a exkurze za dodržování hygienických podmínek (roušky nebo
rozestupy 2 m).
7. Hudební výchova se vyučuje bez zpěvu, zařazeny budou např. poslechové a rytmické
činnosti.
1.
2.
3.
4.

C. Školní stravování
1. Výdej jídel funguje podle požadavků na zajištění aktuálních hygienických podmínek (např.
zvýšená dezinfekce stolů, max. 4 žáci u stolu, vzdálenost stolů od sebe 1,5 m.).
2. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat jen žáci přítomní v prezenční výuce a
zaměstnanci školy.
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3. Žáci se stravují v časech dle běžného rozpisu.
4. Rodiče odhlašují a přihlašují obědy běžným způsobem.
D. Školní družina
1.
2.
3.
4.

Provoz ranní družiny je zrušen.
Odpolední provoz je v běžném režimu jednotlivých oddělení ŠD.
Provoz odpolední školní družiny je od 11.25 do 17.00 hod.
Od 15.30 hod je povolené sloučení žáků jednotlivých oddělení ŠD.

E. Hygienická opatření
1. Testování žáků neinvazními antigenními testy za dodržování hygienických opatření
stanovených MŠMT a MZ ČR probíhá 1x týdně každé pondělí 1. vyučovací hodinu
v kmenové třídě nebo první den a první hodinu osobní přítomnosti žáka ve škole v daném
týdnu. V této souvislosti žádáme rodiče, aby byli připraveni k případnému vyzvednutí žáka
ze školy. V případě pozitivního testu je škola povinna vystavit potvrzení o výsledku testu.
2. V rámci úklidu školy probíhá pravidelná zvýšená dezinfekce prostor a předmětů
antivirovými úklidovými prostředky.
3. Každá osoba při vstupu do budovy školy použije dezinfekci na ruce. Příchozím žákům
dezinfikuje ruce službu konající dohled.
4. V průběhu školního dne je dbáno na zvýšenou osobní hygienu, a to především v prostorách
toalet a výdejny jídel.
5. Žáci, zaměstnanci školy a další osoby pohybující se v budově školy mají povinnost nosit
ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. Odložit je mohou při konzumaci
svačiny a oběda. Žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky, zaměstnanci školy a další
osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit respirátory typu FFP2.
6. Každý žák by měl mít ve škole k dispozici nejméně dvě čisté roušky. V případě, že žák
navštěvuje školní družinu, pak doporučujeme nejméně tři čisté roušky. Roušky zajistí
zákonní zástupci. Žáci je mají uložené v podepsaném sáčku. Použité chirurgické roušky a
respirátory se odhazují do nádob k tomu určených.
7. Ve venkovních prostorech není povinné nosit ochranu nosu a úst při zachování odstupu
dvou metrů od jiných osob, obvykle při vycházce nebo pobytu na školním dvoře.
8. Probíhá pravidelné větrání vnitřních prostor (nejméně po dobu 5 minut během přestávek a
uprostřed vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.)
9. Žáci jsou o dodržování hygienických a epidemiologických opatřeních řádně, srozumitelně
a prokazatelně poučeni.
10. Žáci budou pobývat v případě příznivého počasí co nejčastěji venku.
11. Je nadále omezen vstup třetích osob (rodičů a dalších osob) do budovy školy, pokud není
dohodnuto jinak.
12. 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.
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F. Žáci nepřítomní na prezenční výuce
1. Žákům nepřítomným na prezenční výuce bude zadáváno učivo probírané v daném týdnu
přes aplikaci Microsoft Teams.
2. Žáci dlouhodobě nepřítomní mohou být vyzváni k přezkoušení znalostí z hlavních
předmětů ve škole za přítomnosti vyučujícího daného předmětu z důvodu získání podkladů
pro závěrečnou klasifikaci..
3. Škola považuje nepřítomnost žáka ve vyučování z důvodu odmítání roušek a testování za
omluvenou, dokud nesouhlas trvá. Zákonní zástupci jsou povinni bezodkladně škole sdělit,
když tyto důvody pro absenci žáka v prezenční výuce pominou.

Zpracovala Mgr. Ivana Vrbková
V Nižboru dne 25. 5. 2021
Platnost od 31. 5. 2021

Podmínky se mohou měnit podle nově vydaných nařízení vlády nebo podle aktuální
epidemiologické situace ve škole.
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