Informace pro rodiče k nástupu dětí do školy
Organizace 1. školního týdne
 začátek výuky vždy od 7:55, šatny se otevírají v 7:40 (vstup již hlavním vchodem)
 konec výuky první školní den: v 8:40
 konec výuky 2. – 4. 9. : I. stupeň v 11: 40 / postupně (krom 1.tříd), II. stupeň ve 12:35/
postupně.
Pravidla pro vstup dětí do školy
 bez většího omezení
 při vstupu do budovy dezinfekce rukou a během pobytu ve škole dodržování základních
hygienických pravidel
 s sebou v tašce jednu roušku (hygienicky zabalenou), alespoň 1balíček papírových kapesníků
 nebude povolen vstup žákům s příznaky infekčního onemocnění
 od dětí/žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 dítěti/žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do
školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí
Pravidla pro vstup rodičů do školy
 vstup rodičů omezen, vstup do školy pouze v naléhavých případech po domluvě s vyučujícím
(nejlépe před příchodem žáků nebo po vyučování). Pokud lze, vyřizovat záležitosti pomocí eŽK, případně pracovních emailů nebo telefonicky.
 při vstupu do budovy dezinfekce rukou a pohyb po budově s nasazenou rouškou (platí i pro
třídní schůzky)
Pro I. třídu:
 školní den je povolen pouze vstup rodičů do budovy při dodržení výše uvedených pravidel
 doprovod do šaten je s výše uvedenými pravidly možný, a to jedné osobě do 11. 9. 2020, pak
již budou žáci chodit sami
Provoz školní jídelny
 Pro 1. školní týden platí:
výdej pro I. stupeň od 11:20 do 12.10
výdej pro II. stupeň od 12:10 do 12:40
 další týdny již vstup do jídelny dle školního rozvrhu (žáci by na oběd měli jít bezodkladně) a
za dodržení pravidla o nemíchání skupin
Pravidla pro vstup žáků do ŠJ:
 před vstupem dezinfekce rukou a během pobytu ve školní jídelně dodržování základních
hygienických pravidel
 řídit se pokyny pracovníků ŠJ
ŠJ – placení stravného:
 viz informace na webu školy
 pro pohyb rodičů ve ŠJ v průběhu školního roku platí obdobná pravidla jako pro pohyb v
budově školy

Provoz školní družiny
 pro vyzvedávání dětí ze ŠD také platí výše uvedená pravidla, pro spojení s paní vychovatelkou
použijí rodiče domácí telefon a vyčkají v první vstupní hale
 dále do budovy rodiče nevstupují, v případě potřeby požádají o pomoc paní vychovatelku
V případě výskytu příznaků infekčního onemocnění u žáků během pobytu ve škole, dojde k jejich
izolaci a budou kontaktováni zákonní zástupci, kteří si žáka vyzvednou u hlavního vchodu.
Tato pravidla se mohou měnit dle nařízení MŠMT, případně MZ a KHS s ohledem na aktuální
epidemiologickou situaci. V případě změny budete informováni prostřednictvím e – ŽK, dále budou
změny zveřejněny na webových stránkách školy.
V Liberci dne 26. 8. 2020

Mgr. Vladimír Blažek
zástupce ředitele

