Základní škola Zašová, okres Vsetín
Zašová 500
756 51
Česká republika
Telefon 571 634 020

ORGANIZACE VÝUKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021:
 ZŠ Zašová zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost 1. 9. 2020 v plném rozsahu
v souladu se školskými právními předpisy a dalšími opatřeními MŠMT, KHS, MZd.
 Školní družina bude fungovat od 2. 9. 2020 ve standartním režimu.
 Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do
budovy školy.
 Od žáků se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 V budově školy není povinnost nosit roušky pro žáky a zaměstnance školy.
POVINNOST DODRŽOVAT STANOVENÁ HYGIENICKÁ PRAVIDLA:
 Nevstupovat do školy s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota,
kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
 Minimalizovat kontakt s ostatními skupinami.
 Mytí nebo dezinfekce rukou – při vstupu, po každém vzdělávacím bloku, před jídlem,
po použití WC. Na každém patře jsou k dispozici stojany s dezinfekčním roztokem.
 Nesahat si na obličej, především do okolí úst, nosu a očí.
 Dodržovat stanovený zasedací pořádek ve všech učebnách.
 Větrání učeben provádět opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během
vyučovací hodiny.
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ:
 Obědy pro žáky se vydávají od středy 2.9.2020.
 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje a vydezinfikuje ruce.
 Pokrmy, včetně nápojů, vydává žákům personál ŠJ, příbory osoba konající dohled.
 Žáci budou obědvat u určených stolů dle pokynů zaměstnanců školy.
PŘI ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ INFEKCE DÝCHACÍCH CEST:
 Žák bude umístěn do samostatné místnosti.
 Škola bude kontaktovat rodiče s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
 Zákonný zástupce žáka telefonicky kontaktuje praktického lékaře o dalším postupu.
OMEZENÍ POHYBU CIZÍCH OSOB:
 od 2.9.2020 je omezen vstup zákonných zástupců a ostatních osob do vnitřních
prostor školy.
 Nevstupovat do školy s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota,
kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
 Při vstupu do budovy školy žádáme všechny cizí osoby o desinfekci rukou a použití
ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek)
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