Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3
Štítného 57/3, 370 01 České Budějovice

PRAVIDLA
pro pobyt žáků 2. stupně základní školy a praktické školy dvouleté v budově školy od 3.6.2020
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN ze
dne 25. 5. 2020 a v souladu se Souborem hygienických pokynů pro školy a školská zařízení, stanovil
ředitel školy následující pravidla pobyt žáků základní školy speciální v budově školy od 8.6.2020.
















Provoz 2. stupně základní školy (třídy VI., VII., VIII a IX.) a praktické školy dvouleté (třídy P2A a
P2B) je zajištěn v pracovní dny od 9:30 do 11:00 hodin. Žákům je umožněna přítomnost ve škole
pro individuální nebo skupinové konzultace, odevzdání a převzetí učebnic, vyzvednutí osobních
pomůcek. Není zajištěno stravování. Pro jednotlivé třídy je vyhrazen vždy 1 den v týdnu:
o Pondělí – třída IX. (8., 15. a 22.6.2020)
o Úterý – třídy P2A a P2B (16. a 23.6.2020)
o Středa – třída VI. (10., 17. a 24.6.2020)
o Čtvrtek – třída VII. (11., 18. a 25.6.2020)
o Pátek – třída VIII. (12., 19. a 26.6.2020)
Individuální konzultace je možná po předchozí domluvě s třídním učitelem (telefonické nebo, emailem) nejméně 3 pracovní dny před plánovanou návštěvou.
Docházka do školy není povinná, i nadále probíhá distanční způsob vzdělávání.
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními.
Před prvním vstupem do školy předloží zákonný zástupce žáka písemné čestné prohlášení o
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné
místnosti (prostory školní družiny v přízemí, dveře č. 1) a kontaktovat zákonné zástupce s
ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření se informuje spádová hygienická stanice
(tel. 387 712 111). Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na
pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného
žáka.
Příchod do školy oznámí zákonný zástupce žáka zvonkem do kanceláře školy a vyčká příchodu
pedagogického pracovníka.
Doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně
nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
Žáci a pedagogičtí pracovníci roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i
předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

V Českých Budějovicích 5.6.2020
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