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MIMOŘÁDNÁ HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
PRO CHOD ZŠ V RÁMCI ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ COVID – 19

•

Ranní předávání žáků: zákonný zástupce předává své dítě pedagogickému dozoru v průjezdu
školy. Pedagog žáka převezme a provede s ním veškerá hygienická a bezpečnostní opatření
v rámci šíření COVID 19.

•

Odpolední předávání žáků: zákonný zástupce zvoní na zvonek před dveřmi od šatny a vyčkává
v průjezdu na převzetí svého dítěte.
!DODRŽUJTE PŘEDEPSANÝ ODSTUP VE VZDÁLENOSTI 2 METRŮ
S PŘEDEPSANÝMI OCHRANNÝMI POMŮCKAMI NA ÚSTECH!

•

Žáci budou testováni v těchto termínech: 1. 9. 2021, 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021
(v případě odmítnutí testování bude žák po celou dobu pobytu ve školním zařízení
s předepsanou ochrannou pomůckou).

•

V případě možných příznaků žáků nebo pracovníků zařízení se budeme řídit Současně
platným postupem KHS a budeme neprodleně kontaktovat rodiče s ohledem na okamžité
vyzvednutí žáka ze základní školy! Zákonný zástupce musí být dostupný na uvedeném
aktuálním telefonním čísle v průběhu celého pobytu žáka v ZŠ!

•

Žáci budou mít v batohu v uzavřeném sáčku 2 roušky pro případ příznaků nákazy COVID 19.

Dochází k úpravám a změnám v organizaci vzdělávání:
Denní rozvrh žáků je přizpůsoben podmínkám tak, aby byla v co největší míře zajištěna bezpečnost
a zdraví žáků i zaměstnanců školy.
•

Zvýšené dodržování hygieny mytí a desinfekce rukou a pravidelné větrání učeben.

•

Zvýšená hygienická opatření ve všech prostorách ZŠ.

•

Školní aktivity budou organizovány tak, aby žáci pravidelně strávili alespoň jednu vyučovací
hodinu na čerstvém vzduchu.

•

Společné aktivity a mimoškolní akce budou pro školní rok 2021/2022 realizovány pouze dle
možných podmínek v rámci šíření COVID 19.

V Hranicích 1. 9. 2021
Mgr. Zdeněk Škrobánek
ředitel školy

