
 

 

 
 

 

 

 

 

PROVOZ ŠKOLY OD 25. LISTOPADU 2020  

podle 4. stupně opatření PES 

 

Vzdělávání žáků 1. – 3. ročníků zůstává i nadále v distanční podobě. Zůstává v platnosti také 

možnost (od 18. 11. 2020) osobní přítomnosti žáků a pedagogů školy pro potřebu individuální 

konzultace za přítomnosti vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník. Žák si musí se 

svým vyučujícím společný termín a čas  individuální konzultace předem domluvit.  

 U žáků 4. ročníků začíná od výše uvedeného data opět prezenční výuka ve škole podle stálého 

rozvrhu se změnami, které budou zajišťovat homogenitu studijních skupin. Tělesná výchova je zatím 

prezenčně zakázána.   

Ve všech prostorách školy platí povinnost ochrany úst a nosu, používání dezinfekce, dodržování 
odstupu od ostatních. Pokud je nezbytné, aby žáci viděli na ústa pedagoga, je výjimečně možné, 
aby tento pedagog nahradil ochranu úst a nosu ochranným štítem, avšak jenom pokud je dodržena 
vzdálenost min. 2 m od žáků. I nadále zůstávají v platnosti veškerá hygienická opatření platná od 
1. září 2020 hygienicka-opatreni-zari-2020.pdf (oa-poruba.cz). Žáci při výuce ve skupinách sedí 
v lavicích po jednom. Přesuny do jiné učebny provádí na konci přestávky tak, aby do jiné učebny 
přišli na začátku další vyučovací hodiny.  Při přesunu do jiné učebny dodržují odstupy od ostatních. 
Neshlukují se před učebnami a na chodbách nebo v jiných prostorách školy. Nezdržují se také v atriu 

u jídelních a nápojových automatů. Po vyzvednutí zboží odchází okamžitě do učebny.  Mezi 
vyučovacími hodinami a uprostřed každé hodiny se navíc musí v učebně po dobu 5 minut větrat. 
Toto opatření větrání zajistí vyučují uprostřed a v posledních 5 minutách své hodiny.  

 

Vstup a pohyb třetích osob v prostorách školy je povolen pouze v důvodných případech, a to při 
minimalizaci kontaktu s žáky.  

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze zaměstnanci školy přítomní na pracovišti 
a žáci 4. ročníků podle následujícího harmonogramu: 

4. C od 11:25 h 
4. A od 11:40 h 
4. B od 11:50 h 

Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou od data 25. 11. 2020 odebrat u výdejního stravu, kterou 
si odnášejí. Strávníci musí dodržovat rozestupy a roušku z nosu a úst sundávají pouze po dobu 
konzumace jídla.  
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