Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor
Dražice 57 , PSČ 391 31, IČO 750 00 580
telefon: 391 001 636, e-mail: zs-drazice@volny.cz, vesely@zsdrazice.cz

Vážení rodiče,
od 25. května bude umožněno Vašim dětem zúčastnit se školního vyučování přímo ve škole.
Dovolte, abychom Vás seznámili s opatřeními, která zavedeme v zájmu ochrany zdraví Vašich
dětí.
Opatření a pokyny vycházejí z manuálu, který jsme obdrželi od MŠMT ČR.
Cesta do školy a ze školy:
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními, zejména:
Zakrytí úst a nosu rouškou.
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
Příchod ke škole a pohyb před školou:
Škola zajistí organizaci pohybu osob před školou (posléze dle počtu přihlášených žáků), aby
nedocházelo k nadměrnému jejich shromažďování.
Vstup do budovy školy:
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky (šatny, chodby,
toalety, jídelna)
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky (nebude si
roušky nechávat ve škole).
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.
Žák odevzdá první den po příchodu do školy zákonným zástupcem podepsané „Čestné
prohlášení“.
V budově školy:
Celá organizace výuky je koncipována tak, aby nedošlo k nadměrnému kontaktu jednotlivých
skupin.
Na každém patře jsou toalety s tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a
jednorázovými ručníky.
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Ve třídě:
Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.
Doporučený počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že bude zajištěno dodržení odstupu mezi
žáky cca 2m.
Musí být dodrženo pravidlo jednoho žáka v lavici.
Ve třídě žáci a vyučující nemusí mít nasazené roušky, ale podle charakteru činnosti může
vyučující rozhodnout o jejich nasazení.
Žáci si po příchodu do třídy a po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce.
V každé třídě je umyvadlo s tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí a
jednorázovými ručníky.
Při podezření na možné příznaky Covid-19:
Nikdo s příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný
příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud se příznaky projeví během vyučování, bude žák okamžitě izolován a rodiče neprodleně
informováni.
Pravidla školního stravování:
Škola bude vydávat obědy a zajistí všechna příslušná hygienická pravidla.
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