
Informace pro rodiče k obnovení provozu školy 

25.5.2020 Základní škola Pravlov obnovuje provoz a stanovuje pro žáky a zaměstnance školy  

podmínky ochrany zdraví podle dokumentu MŠMT  

 

Pro žáky i zaměstnance se stanovují tato obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: 

Cesta do školy:  

- Zakrytí úst a nosu rouškou 

- Dodržení odstupu 2 metry  

Příchod ke škole:  

- Žáci vstupují do budovy jednotlivě bez doprovodu rodičů 

V budově školy: 

- Za doprovodu paní školníkové si odloží oblečení a obuv v šatně 

- Za doprovodu pedagoga odchází do třídy 

- Ve společných prostorách (chodba, šatna, WC) je pohyb osob povolen jen v rouškách 

Ve třídách: 

- Po příchodu do třídy žáci mohou odložit roušky do svého sáčku 

- Musí ihned po příchodu použít dezinfekci na ruce, kterou zajistí škola 

- Roušky ve třídách žáci nemusí mít, pokud budou udržovat od sebe rozestupu minimálně 2 m 

- V případě skupinové práce, kdy rozestup nebude 2 m musí  žáci pracovat s rouškou 

- Žáci budou rozděleni do dvou skupin (I. a II. třída), které budou neměnné a vzájemně se tyto 

dvě skupiny nebudou potkávat 

- Po každé vyučovací hodině si každý žák umyje nebo vydezinfikuje ruce, pod dohledem učitele 

Školní družina 

- ŠD  bude v provozu dle školního řádu do 15.30 hod. 

- Žáci budou i v ŠD rozděleni do 2 neměnných skupin, stejných jako ve výuce, tedy I. a II. třída 

Školní jídelna 

- Pokud bude školní jídelna ZŠ Dolní Kounice vařit, bude žákům zajištěno stravování v naší ŠJ 

a budou zde dodržena stejná hygienická opatření (rozdělení do 2 skupin, rozestupy nejméně 

2 m, přísné dodržování hygienických pravidel) 

- Pokud nebude školní jídelna ZŠ Dolní Kounice poskytovat naší škole obědy, zajistí rodič 

každému dítěti studený obědový balíček (velká svačina) 

- Ve školní jídelně budou zvýšenou měrou dodržována hygienická pravidla s důrazem na častou 

dezinfekci prostor ŠJ 

Zajištění hygieny a bezpečnostních opatření školou 

- Škola zajistí před otevřením a poté denně školy důkladný úklid a dezinfekci všech prostor 

v budově 

- Použije dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou 



- Zvýšená pozornost bude věnována dezinfekci školních lavic, stolů, a povrchů jako jsou např. 

kliky, vypínače, dálkové ovládače, klávesnice, telefony, vodovodní baterie, stavebnice, 

hračky, podlahy a jiné. 

- Zajistí pro žáky i pedagogy dezinfekční gely na ruce a jednorázové papírové ručníky 

- Časté větrání místností v budově školy 

Povinnost zákonného zástupce 

- Vybavit žáka dvěma čistými rouškami 

- Odevzdat před zahájením školní docházky Čestné prohlášení 

- Neposílat do školy žáka s příznaky infekce dýchacích cest, rýmou, kašlem, zvýšenou tělesnou 

teplotou, náhlá ztráta čichu a chuti, nebo jinými onemocněními 

 

V Pravlově dne 05.05.2020                                                               Mgr. Jana Švehláková 

                                                                                                                  ředitelka školy 

 


