
 

Organizace výuky a provoz v ZŠ Mokré Lazce od 30. 11. - 22. 12. 2020 

vychází z obecných pravidel chování, upravených krizovými opatřeními a řídí se těmito principy: 

 

Organizace příchodů žáků při dodržení odstupů minim. 2 m:  šatny: 

1. roč. – 7:45 – 7:55, zadní vstup (družina)    šatna ŠD 

2.,3. roč. – 7:45 – 7:55, přední vstup (od cesty)   šatna ZŠ – vymezený prostor   

4.    roč. – 8:00 – 8:10, zadní vstup (od hřiště)   šatna ZŠ – vymezený prostor 

5. roč. – 8:00 – 8:10, zadní vstup (družina)    šatny ŠD (i zádveří) 

 

Vstup do budovy je povolen jen žákům, doprovázející osobě je vstup zakázán. 

 

 Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den. 

 Stávající on line výuka je ukončena 27.11.2020. Vzdělávání žáků, kteří nenastoupí ke společné školní výuce, 

bude probíhat doma pod vedením zák. zástupců na základě zadaného učiva vyučujícími. On line konzultace 

po dohodě s vyučujícím. 

 Začátek vzdělávacích aktivit je dán organizací příchodů jednotlivých tříd, ukončení rozvrhem. 

 Žáci, přihlášení ke školnímu stravování, mají zajištěn teplý oběd. Výdej obědů žákům jednotlivých tříd se 

bude řídit časovým harmonogramem podle ukončení výuky a zvýšenými hygienickými pravidly školní jídelny. 

 Organizace ŠD vychází ze vzdělávacího programu. Provoz ŠD je podmíněn zachováním homogenních skupin, 

provozní doba se nemění. Z organizačních důvodů za těchto podmínek není možné zajistit umístění žáků 4. 

roč. do ŠD. Po ukončení výuky (obědě) budou odcházet domů. 

 Složení skupin je neměnné. 

 

Povinnosti žáků 

 Žák je povinen přicházet do školy v určené době a dodržovat stanovená hygienická pravidla. 

 Pohyb žáka skupiny ve společných prostorách je možný jen v roušce a v době, stanovené vyučujícím 

pedagogem. 

 Žák je povinen použít dezinfekční prostředek na ruce vždy po vstupu do budovy, příp. po příchodu do třídy, 

po každém vyučovacím bloku, po návštěvě toalety. Důkladné umytí mýdlem a osušení je samozřejmostí. 

 Žáci využívají jen toalety, určené pro danou skupinu (chlapci, dívky dohromady).  

 Žák si přinese minim. 2 roušky na den. Náhradní roušku bude mít v plastové obálce s drukem, plastovém 

boxu či obalu na brýle, atp. Obal, stejně jako roušku, doporučujeme označit (podepsat). 

 Při konzumaci jídla a venkovním pobytu, za dodržení stanoveného odstupu, žák roušku odkládá do vlastního 

obalu. Řídí se pokyny pedagoga.  

 

ŽÁDÁME RODIČE, DOPROVÁZEJÍCÍ SVÉ DĚTI DO ŠKOLY, ABY DODRŽOVALI STANOVENÉ ČASY PŘÍCHODŮ. 

Děkujeme za pochopení a součinnost. 

 

 

 


