
 

Opatření pro režim od 18. 3. 2020 do 30. 6. 2020: „Mimoškolní aktivity na vybrané ZŠ pro 
děti zaměstnanců IZS a v 2. linii OVM“. 
 

1. Připraveno 6 tříd pro příchozí děti. 
2. Připraveno 35 pedagogů. 
3. Připraveno 15 správních zaměstnanců – úklid a kuchyň. 
4. Předávání žáků bude probíhat ve vestibulu školy. 
5. Služba změří teplotu dítěti, s rodičem projde předvyplněný formulář, zapíše do třídy, 

zjistí přibližný čas odchodu a příchody další dny, odvede dítě do třídy. 
6. Šatny jsou připravené na chodbě před třídou. 
7. Ve třídách jsou připravené hry, učební materiály, interaktivní tabule 2x, velké televize 

s internetem 4x. 
8. Dle počasí mohou skupiny chodit ven. Areál je velký, aby se nepotkaly. Jsou připravené 

sportovní pomůcky. 
9. Obědy: pedagogický dohled obědvá samostatně, děti podle svých skupin a jejich 

pedagogický dohled pouze dozírá. Po každé skupině se budou dezinfikovat stoly, 
následně půjde obědvat další skupina dětí. 

10. Vyzvedávání žáků: třídy jsou označeny písmeny a každá má své telefonní číslo. Rodič 
zavolá na určené číslo a nahlásí své jméno a jméno dítěte. Pedagog dovede dítě 
k hlavnímu vchodu na předání. 
A – 704 859 220 
B – 704 859 222 
C – 704 859 219 
D – 704 859 216 

11. Úklid: hlavní vchod dezinfikován každou hodinu, třídy a toalety každé 2 hodiny. Třídy 
po odchodu posledního dítěte. 

12. Provoz od 7:00 do 17:00 hodin. U hlavního vchodu celý den služba. 
13. V místnosti školní družiny blízko u hlavního vchodu je připravena karanténní místnost. 

V případě zvýšené teploty dítěte a příznaků onemocnění, je převedené do karantény. 
Telefonicky je kontaktován rodič a KHS Pardubice – 602 730 251. 

14. Vše je situováno do pavilonu E, do dalších částí budovy nebudou mít děti přístup. 
15. Počet tříd můžeme operativně zvýšit. 
16. Děti budou každý den poučeny o hygieně rukou. V každé třídě bude umístěno mýdlo, 

bezoplachová dezinfekce, papírové kapesníky, papírové ubrousky. 
17. V provozu bude telefonní číslo 774 900 754 pro kontakt rodičů s vedením školy.  
 
 
Pardubice 18.3. 2020 
 
Mgr. František Němec, ředitel školy 

 

 


