INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY
OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021
Informace se vztahuje pro období definované usnesením vlády ze dne 23.prosince 2020 s vědomím, že
v základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách probíhají až
do 3.1. 2021 vánoční prázdniny. Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz
škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (dále jen „Manuál“),
Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování
karantény ve školách. Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních
prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací
hodiny. Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.
V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka,
kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně
příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce
2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na webových stránkách KHS.

PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 4. 1. 2021 – 8. 1. 2021
▪ Povinná prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku.
▪ Povinná distanční výuka žáků 3., 4., 5. ročníku (dle pokynů třídních
učitelek, zachování stejného režimu vyučovacích hodin jako při minulé
distanční výuce).
▪ Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (jeden žák a
jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka
školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
▪ Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy se neslučují,
ani jinak neprolínají).
▪ Příchody, odchody a pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby
nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
▪ Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají
povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
▪ Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
▪ Za podmínky dodržení homogenity je možné realizovat vzdělávací činnosti
ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
▪ Doporučuje se během dne zařadit pobyt na čerstvém vzduchu.
▪ Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků je umožněn provoz školní
družiny (ranní i odpolední) pro prezenčně vzdělávané žáky.

▪ Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný
jen v nezbytně nutných případech.
▪ Žáci budou pedagogy při první hodině opakovaně poučeni o bezpečném
chování ve škole, o dodržování školního řádu a povinnosti dodržovat
zvýšená hygienická pravidla k zabránění šíření nemoci COVID – 19.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
▪ Zařízení školního stravování je v provozu.
▪ Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a
zaměstnanci přítomní na pracovišti.
▪ Při provozu stravování je nutné dodržovat rozestupy mezi jednotlivými
strávníky.
▪ Ve školní jídelně nemůže být současně více osob než je míst k sezení.
▪ Je nutné dodržovat maximálně možný rozestup mezi žáky z různých tříd
(v naší školní jídelně je vždy samostatně jen jedna třída).
▪ Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách jídelny nosit roušky,
s výjimkou doby konzumace stravy.
▪ V případě zájmu o obědy je nutné si stravu přihlásit (zkontrolovat).

V Hradci Králové 27. prosince 2020
Mgr. Iva Trojnová, ředitelka školy

