ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOUTONICE
Noutonice 7, 252 64 Lichoceves, skola@lichoceves.cz, IČO 71294317
Noutonice 20. 5. 2020
Vážení rodiče, zákonní zástupci,
v souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí
25. května 2020 umožněna osobní přítomnosti žáků ve škole. V rámci ochrany rizikových skupin
bude i nadále probíhat distanční výuka.
Organizace vyučování se bude řídit podle těchto pokynů dle doporučení vydaných MŠMT:
Osobní přítomnost žáků ve škole je dobrovolná.
Zahájení docházky do školy:
• Při prvním příchodu do školy předloží žák podepsané prohlášení zákonným zástupcem
(prohlášení se rozesílá do emailových schránek a bude také k dispozici v tištěné verzi před
vstupem do školního areálu) s datem nástupu do školy (25. 5. 2020). Jedná se o písemné
seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel,
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Jednotný vzor prohlášení vydalo MŠMT.
• Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole
umožněna.
Ranní příchod do školního areálu:
• Žáci při příchodu do školy zůstanou pod pergolou, nevstupují sami do školní budovy a
udržují mezi sebou odstupy.
• Pod pergolou je přítomen pedagog či asistentka a přebírají si od doprovodu žáky.
Doprovod do budovy nevstupuje.
• Žáci před vstupem do školní budovy použijí bezoplachovou dezinfekci na ruce.
• Žáky do třídy odvádí pedagog.
• Žáci v celém školním areálu nosí roušky (rouška se odkládá pouze při jídle).
Hygienická pravidla pro provoz školy:
• Při cestě do školy a ze školy se na žáky a jejich doprovod vztahují obecná pravidla chování
stanovená protipandemickými opatřeními „rouška a dodržení odstupů 2 metry mezi lidmi“.
Odstupy neplatí pro členy jedné domácnosti, tedy např. pro doprovod a jeho dítě.
• Před školou dodržujte mezi sebou odstupy 2 metry v souladu s protipandemickými opatřeními
(tedy odstup neplatí pro doprovod a jeho dítě, platí pro „cizí“ osoby navzájem).
• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
• U vchodu do školního areálu je k volnému použití jak pro žáky, tak doprovod, bezoplachová
dezinfekce rukou.
• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí všude v prostorách školy roušky (tzn. i na školním
dvoře) z důvodu výskytu osob s rizikovými faktory ve společných domácnostech našich
zaměstnanců.
• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
•
•
•

Žáci si před vstupem do školní budovy, tj. ještě pod pergolou, vydezinfikují ruce.
Neprodleně po přezutí, po příchodu do třídy, si musí každý umýt ruce (důkladně 20 až 30
sekund vodou a tekutým mýdlem).
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
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Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
Rozmístění lavic ve třídě bude uspořádáno tak, aby byl dodržen stanovený odstup mezi žáky
2 metry (nejméně 1,5 metru).
Školní stravování bude zajištěno obvyklým způsobem, ale za zvýšených hygienických
opatření. Obědvat budou žáci ve dvou skupinách, aby byl zajištěn nízký počet žáků v jídelně.
Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.
Pokrmy včetně čistých příborů vydává personál. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a
neberou si ani příbory.
Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
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.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné
místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka, aby si okamžitě žáka vyzdvihli.
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 či přípravy.

Pravidla pro organizaci výuky:
• Maximální počet žáků ve skupině je 15.
• Složení skupin je neměnné do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než
k 25. 5. 2020.
• Pokud budou rodiče potřebovat mluvit se zaměstnanci školy, mohou buď telefonicky, nebo
emailem.
• Ranní družina není poskytována.
• Vzdělávací aktivity budou probíhat každý všední den od 8:15 do 11:55.
• Provozní doba školy bude od 8:15 do 16:00.
• Zájmové aktivity (nahrazující družinu) budou probíhat od 11:55 do 16:00.
• Aktivity mimo areál školy nejsou možné.
• Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se
v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu).
• Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3
dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda
bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na
vysvědčení žáka.
Víme, že pokyny pro provoz školy se zdají složité a téměř v praxi neproveditelné. Vycházíme
ale z metodik MŠMT. Ze začátku si budeme chvilku všichni muset zvykat.
Pevně doufáme, že bude postupně docházet k dalšímu rozvolňování hygienickým podmínek a
omezení. Budeme se snažit Vám pomoci a děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci.
Velmi se těšíme na Vaše děti.

S pozdravem

Mgr., mgr Jaromír Vadinský
ředitel školy
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