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ZNOVUOTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
VE VĚTŘKOVICÍCH
Od pondělí 25. května 2020 bude obnoven provoz v naší základní i mateřské škole. Vše bude
probíhat v souladu s doporučením MŠMT a s vnitřním manuálem s názvem „Informace
o obnovení osobní přítomnosti dětí (žáků) ve škole a jejích podmínkách“.
Manuály v celém znění pro ZŠ i MŠ naleznete zde: https://www.zsvetrkovice.cz/aktuality
Společná opatření pro ZŠ i MŠ:
 Zákonní zástupci jsou povinni vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do 18. 5. 2020
a musí podepsat prohlášení o seznámení s vymezením rizikových skupin
a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez podpisu tohoto
prohlášení nebude dítěti v MŠ ani žákovi v ZŠ osobní účast umožněna.
 Pohyb žáků do školy a ze školy se řídí obecnými pravidly chování stanovenými
krizovými opatřeními (rouška, rozestupy).
 Před vstupem do školních budov bude měřena tělesná teplota. Nikdo s příznaky
infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19,
nesmí do školy vstoupit.
 Ve spolupráci se zřizovatelem máme zajištěn dostatek hygienických prostředků
a dezinfekce.
 Vše bude probíhat za zvýšených hygienických opatření (časté mytí rukou, dezinfekce
prostředí, časté větrání apod.).
 Platí zákaz donášení vlastních hraček.
Základní škola:
 Provoz ZŠ - od 7:30 do 15:30 hod.
 Ranní družina nebude poskytována.
 Žáci budou vzděláváni ve dvou oddělených skupinách podle tříd, toto dělení bude
zachováno i v odpolední družině.
 Maximální počet žáků ve skupině je patnáct. Vždy musí být splněny podmínky:
jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 Složení skupin je neměnné.
 Jsou stanoveny rozdílné časy pro příchod žáků obou skupin. Mladší žáci budou
používat hlavní vstup do budovy, žáci 3. a 4. ročníku zadní vchod. Je připraven
náhradní prostor pro odkládání svršků pro starší žáky, ti mladší budou používat šatnu.
 Vstup do budovy ZŠ bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku,
pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu
kontaktu (např. při skupinové práci, pohybu mezi jednotlivými lavicemi), musí se
roušky nosit i ve třídě. O tomto postupu rozhoduje v průběhu výuky pedagogický
pracovník.
 Tělesná výchova je zrušena, budou zařazovány tělovýchovné chvilky a výuka se bude
odehrávat také v prostorách školní zahrady.
 Všichni žáci i zaměstnanci školy budou ve společných prostorách nosit roušky.



I nadále bude probíhat distanční výuka pro žáky, kteří do školy nenastoupí.

Mateřská škola:
 Provoz MŠ - od 6:00 do 16:00 hod., počet dětí není omezen.
 Vstup do mateřské školy je umožněn dětem, doprovázející osoba může vstoupit pouze
do šatny, a to jen na nezbytně nutnou dobu (zejména předání a vyzvednutí dítěte),
pohybuje se vždy v roušce.
 Aktivity v mateřské škole budou organizovány co nejvíce venku na školní zahradě.
 Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy (ani na
školní zahradě) nosit nemusí.
Školní jídelna:
 Rodiče mohou přihlásit své děti i žáky ke školnímu stravování obvyklým způsobem
u vedoucí školní jídelny (tel. 601 088 942).
 V jídelně se nebudou potkávat různé skupiny dětí.
 Před příchodem další skupiny proběhne dezinfekce.
 Zajištění školního stravování pro děti MŠ se uskuteční v běžné podobě, tzn.
dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka.
 Žákům ZŠ bude vydávána teplá polední strava.
 Platí zákaz nosit jakékoliv vlastní potraviny – bezlepkové potraviny, cukrovinky,
nápoje apod.
 Platí zákaz vstupu cizím osobám do školní jídelny.
 Pokračuje vydávání stravy do jídlonosičů cizím strávníkům podle již nastavených
a zveřejněných pravidel.
Ve Větřkovicích dne 6. května 2020
Mgr. Gabriela Grodová, ředitelka školy

