Základní škola Moravské Prusy, okres Vyškov, příspěvková organizace
Moravské Prusy 175, 682 01 Vyškov
tel: 517 361 116, e-mail: zsprusy@seznam.cz

Organizační pokyny ke kompletnímu otevření ZŠ od 30. 11. 2020
 Prezenční výuku nastupují všichni žáci od 1. do 4. ročníku
 Výuka probíhá v homogenních skupinách, zachovaných i ve školní družině
 Platí povinnost nosit roušky (překrytí nosu a úst) po celou dobu pobytu
ve škole, na vycházkách v zástavbě (na šk. zahradě být nemusí), podle
nařízení manuálu MŠMT; sundání je možné jen při jídle a pití na svém
místě
 Při vstupu do školy platí povinnost dezinfikovat si ruce, dodržují se
rozestupy, je zakázáno shlukovat se na chodbě a navštěvovat se ve
třídách
 Pravidelně se větrá v hodině i o přestávkách
 Děti si často myjí ruce
 Odchody na obědy budou probíhat podle rozpisu, aby se třídy ani MŠ
nepotkávaly v jídelně
 V jídelně je stravování organizované podle platných nařízení
 V případě podezření na onemocnění žáka se postupuje dle pravidel
nastavených v září – při podezření na infekční onemocnění zůstává žák
doma; zjistí-li se příznaky ve škole, rodič si žáka bezodkladně vyzvedne
(do té doby je dítě izolováno s dohledem dospělé osoby)
 Pokud se objeví pozitivita u žáka či u členů jedné domácnosti, oznámí
zákonní zástupci tuto skutečnost neprodleně škole
 Dostane-li se třída či škola do karantény, žáci zahajují opět distanční
výuku povinně
 Do školy mají zakázaný vstup cizí osoby s výjimkou dohodnuté konzultace
a to za dodržení všech hygienických podmínek
 Výuka probíhá dle upravených rozvrhů a rozpisu stravování, které budou
zaslány emailem
 HV a TV budou z organizačních důvodů omezeny, výukově zařazeny
v krátkých vstupech jiný předmětů, TV v rámci možností venku
 Družina pro 4. ročník bude z organizačních důvodů probíhat jen formou
dohledu vychovatelky v průchozí třídě a jen v omezeném počtu žáků
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