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Na základě metodického materiálu MŠMT ze dne 17. 8. 2020 stanovuje ŘŠ podmínky provozu a vnitřního
režimu ZŠ Jungmannovy sady Mělník s platností od 1. 9. 2020










Vstup dospělým osobám (mimo zaměstnanců školy) do budovy školy je zakázán. Povolené výjimky
(zvažte použití roušky s ohledem na žáky a zaměstnance školy):
 rodiče žáků 1. tříd (a výjimečně 2. a 3. tříd) při vyzvednutí dítěte ze ŠD
 nutné osobní jednání se zaměstnanci školy – návštěvu nutno domluvit předem (preferujeme
mailovou a telefonní komunikaci)
Roušky nosí žáci dle vlastního uvážení. Při odložení je roušku nutné uložit do igelitového sáčku.
Po účastnících vzdělávání požadujeme důsledné dodržování zásad osobní hygieny. K dispozici je mýdlo,
papírové utěrky, dezinfekce. Papírové kapesníky mají žáci vlastní.
Žákům s projevem chronického včetně alergického onemocnění je umožněn vstup do školy, prokáže-li se
potvrzením lékaře nebo čestným prohlášením zákonného zástupce.
V případě výskytu onemocnění COVID je škola kontaktována příslušnou KHS. Škola následně informuje
zákonné zástupce a žáky obvyklým způsobem o vzniklé situaci a následných krocích.
Důrazně žádáme zákonné zástupce:
 neposílejte do školy dítě, které vykazuje známky nemoci
 aktualizujte kontakty na (během výuky) dostupné mobilní telefony
Dítě vykazující známky nemoci bude izolováno. Neprodleně budou kontaktováni zákonní zástupci, kteří
zajistí okamžité vyzvednutí dítěte.
 pro izolaci určena je návštěvní místnost, dohled bude zajištěn zaměstnancem školy.

Specifika pro žáky 1. ročníku:


První školní den může žáka do třídy doprovodit jeden z rodičů. Požadujeme použití roušky (rodiče).
Následující dny:





Žáky ranní družiny převezme pracovník školy na určeném místě (vchod a vestibul v budově čp. 94)
v době od 7:00 do 7:30.
Ostatní žáky převezme před zahájením výuky pracovník školy na určeném místě (vchod u křižovatky ulic
Tyršova a Fügnerova) v době od 7:40 do 7:55.
Předávání žáků rodičům po ukončení výuky zajistí třídní učitel. Žáky přecházející do školní družiny si
převezme vychovatelka ŠD.

Příloha: metodický materiál MŠMT ze dne 17. 8. 2020
Hygienická opatření v jídelně pro ZŠ Jungmannovy sady a ZŠ Seifertova.





U vstupu do obou jídelen budou umístěny stojany s dezinfekcí na ruce.
Každému dítěti bude oběd vydán na tácu, kde bude mít i příbor a nápoj. Bude tak zamezeno tomu, aby si
děti braly tácy, příbory a nápoje sami.
Upozorňujeme rodiče strávníků na změnu v čase při výdeji obědů "do kastrůlku" (první den nemoci
dítěte). Od září 2020 budou obědy vydávány v čase 14:00 - 14:15.
Prosíme o dodržování všech opatřeních.

Děkujeme za spolupráci
Školní jídelna
Případné změny výše uvedeného režimu budou aktualizovány na webu školy, webových stránkách tříd
1. stupně a v systému Komens/Bakaláři.
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