Základní škola Marjánka

Praha 6

příspěvková orga nizace
- Břevnov, Bělohorská 52l4L7 , 169 00, tel. : 220
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září- 4. září

Vstup do školy v 10 minutoých intervalech
Ihned dezinfekce rukou
píezuti v šatně
Hlavním schodištěm vstupujeme vždy nahoru
Vedlejšímschodištěm sestupujeme vždy dolu
Žáci poure ve svých kmenov ý ch třidách - žák třídu neopouští
WC - po jednotlivcích koordinuje pedagogic§i dohled
Před každýmvstupem do tříd vždy dezinfekce
Dezinfekce před svačinou - vykoná vyučujícípostřik na lavici 10 minut před koncem
hodiny
zamezit hloučkování
Učitel dochází za žáI<y do kmenových tříd
2 x roušku nosí každý povinně
Izolace - školníkuchynka a ihned se volá zákonný zástupce - odchod ze školy
TU odcházi se žáky do školníjídelny - koná dohled
Školnídružina- obědy - obědvají třídníučiteléa následné oďchiuí žák ďo školnídružiny
- viz manuál
Zákaz akcí mimo školu do prosince 2020
Odpadkové koše po svačinovó přestávce se postaví před dveře třídy pro následnou
likvidaci odpadu - dezinfekci
Návštěvy - pouze po předchozí písemné,emailové nebo telefonické domluvě
Třídníschůzky proběhnou od 14. zéňiv mimořádném režimu
Žácilhned při vstupu do vestibulu provedou desinfekci rukou a dodržují rozestupy
Žáci se 1. záři nepřezouvají
Pravidlo pro přezouváníplatí od 2. záři
Následně žák oďchátzí pouze hlavním schodiště (směr nahoru) do svých tříd
Vyučovánitryá I. zářijednu vyučovacíhodinu a následně v pravidelných 10 min.
intervalech opouštíškole vedlejšímschodištěm (směr dolů)
Žáci ďostanou přesné informace platné od2. záííod sqých třídníchučitelů1. 9. po
slavnostn im zahájení školního roku
ŽaWrmnebude umožněn volný pohyb po škole
Obědy se vydávajíl.záííod 11.00 do 12.00 hodin -viz manuál školníjídelny
Všem osobám je do budovy školy vstup ořísnézakázán, pokud není předem již
dohodnuta schůzka nebo konzultace s přesným časem a pedagogem. Návštěva pak vyčká
na doprovod maximálně ve vestibulu školy, nejlépe vyčká však před hlavním vchodem
Všem rodičůma návštěvám děkujeme za pochopení
Dalšíinfo na nástěnce v Bakalářícha webových stránkách školy

Základní škola Marjánka, příspěvková organizace

Praha 6 - Břevnov, Bělohorská 52l4L7,169 OO
IČo: osg:+s4I, DIČ: Cz63834341, č,ú:4744470297lotoo K.B, a.s,

