Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň,
Lazaretní 25
Pravidla pro žáky v době znovuotevření školy
1) Cestou do školy je žák povinen dodržovat pravidla chování stanovená krizovými opatřeními,
zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou) a dodržovat odstupy 2 metry
(není nutné u doprovodu členů společné domácnosti).
2) Vstup do areálu školy je žákům umožněn 10 minut před zahájením konzultací, rodičům vstup
není dovolen.
3) I po vstupu do areálu školy má žák zakrytá ústa a nos rouškou a nadále udržuje odstup od
ostatních osob (žáků) 2 m.
4) Žáka vyzvedne pedagogický pracovník a žák se řídí jeho pokyny.
5) Žák předá neprodleně "Čestné prohlášení", podepsané zákonným zástupcem. Žákovi, který
toto "Čestné prohlášení" nepředá, nebude umožněn vstup do budovy školy. Nikdo s příznaky
infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID- 19 nesmí do školy
vstoupit. Pedagogický dozor dané skupiny zkontroluje, zda má žák u sebe další roušku a sáček
na uložení použité.
6) V doprovodu pedagogů jsou žáci odvedeni do školy, kde jim bude změřena tělesná teplota.
Přezují se, odloží si svršky a ve třídě si řádně umyjí ruce a použijí dezinfekci rukou pod
dohledem pedagogů.
7) Lavice jsou rozmístěny nejméně 1,5 m od sebe.
8) V průběhu pobytu ve třídě může pedagog žákům umožnit sundat si roušku, kterou si pak
každý uloží do svého sáčku.
9) Ve třídě je nezbytné často větrat, minimálně jednou za hodinu po dobu nejméně 5 minut.
10) Bez dovolení žáci neopouštějí třídu, na toaletu odcházejí po dovolení pedagoga vždy po
jednom tak, aby se nesetkali se spolužáky z jiných skupin. Na toaletu tedy odcházejí průběžně
během hodiny, mimo přestávky, kdy zůstávají ve třídách, kde se v tu dobu nasvačí a napijí.
Žáci dodržují hygienická pravidla - časté mytí a dezinfekce rukou zvláště po použití toalety a
před jídlem.
11) Žáky po skončení konzultace odvede pedagogický pracovník ke vchodu / k vrátkům/ areálu
školy, odkud žáci odcházejí samostatně, nebo jsou předáni doprovodu.
12) Během pobytu v zahradě školy (není umožněn pohyb mimo areál) se žáci nekontaktují se žáky
jiných skupin.
13) Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID- 19, je umístěn v samostatné
místnosti a jsou kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O
podezření informuje škola hygienickou stanici.
Žádáme důrazně o dodržování pravidel žáky i jejich zákonnými zástupci. Jejich nedodržení je
porušením Školního řádu.
Tato pravidla platí dnem znovuotevření školy dne 8.6.2020

Ing. Iva Šmrhová
ředitelka školy

