OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
2. STUPEŇ
Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:







Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím
navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného
učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
Socializační aktivity.
Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní
přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2.
stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních
potřeb.
Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními, zejména:
1. Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Škola při
zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.
Příchod ke škole a pohyb před školou:
1. Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci
pohybu osob před školou.
2. Před školou žáci musí dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními.
3. Žáky před školou bude vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník, který žáky zorganizuje
do skupiny a odvede je do šatny. Pak je odvede do třídy.
4. Pokud bude více skupin žáků, rozvrhneme časy příchodů žáků tak, aby v jeden čas k budově
školy dorazili současně žáci jedné skupiny.
5. K příchodu a odchodu ze školy budou mít žáci jednotlivých skupin určený vchod.
6. Při odchodu ze školy opětně odvede učitel žáky do šatny a pak je určeným východem odvede
na školní dvůr, kde dohlédne na odchod žáků, kteří odcházejí ihned domů, a žáky, stravující
se ve školní jídelně, odvede do jídelny. Tam bude vykonávat dohled nad žáky a po ukončení
stravování je všechny najednou odvede na školní dvůr, kde dohlédne na jejich odchod domů.
7. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
V budově školy:
1. Všichni žáci i zaměstnanci školy musí nosit ve společných prostorách roušky.
2. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

3. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
4. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je
důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
5. Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude
organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci,
včetně zaměstnanců školy.
6. Ve společných a venkovních prostorách se budou žáci o přestávkách střídat. Pokud to bude
možné, budou trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu
mimo třídu musí nasadit roušky.
7. Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a
jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
8. Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány i do tříd.
Ve třídě:
1. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
2. Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v
lavici ve třídě.
3. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je
zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např.
při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
4. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
5. Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
6. V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
7. Škola povede evidenci o docházce žáků do školy. Zákonný zástupce případnou nepřítomnost
žáka nahlásí ihned třídnímu učiteli. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny bude škola
žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák
nadále do skupiny docházet.
Při podezření na možné příznaky COVID-19:
1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
2. Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do
samostatné místnosti a škola kontaktuje zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité
vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci
budou umístění do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením
roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola
měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
3. Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí
v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci budou umístění
do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud
nebude znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování
Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.
Stravování ve školní výdejně:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků.
Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.
Při stravování budou zajištěny rozestupy, u jednoho stolu bude sedět jeden žák.
Do jídelny budou jednotlivé skupiny přicházet v určeném časovém intervalu a určeným
vchodem.
Oběd si vyzvednou žáci u pultu, příbory budou mít položené na stole zabalené do
papírového ubrousku.
Po obědě odevzdají talíře do okénka a pod dozorem pedagoga opustí jídelnu určeným
východem.
Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
Vstup do školní výdejny bude umožněn pouze žákům a pedagogům, nikoliv doprovázejícím
osobám (rodiče).

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např:
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu
funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

V případě, že žák patří do rizikové skupiny:
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné
domácnosti.
Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové
skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Zákonný zástupce žáka si vyzvedne ve vestibulu hlavního vchodu čestné prohlášení, seznámení s
vymezením rizikových skupin a informace o ochraně zdraví a provozu základní školy v období do
konce školního roku 2019/2020 a podepsané pošle po žákovi při prvním vstupu do školy.
Dokumenty obdržíte i v e-mailu, pokud máte možnost, můžete si je vytisknout, podepsat a doručit
první den docházky žáka do školy.

1. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a čestné písemné
seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
2.

informace o ochraně zdraví a provozu základní školy v období do konce školního roku
2019/2020

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní
účast ve škole umožněna.
Podrobné informace k provozu pro přihlášené žáky zašle emailem nebo podá informace telefonicky
třídní učitel.

Jméno a příjmení žáka:

Podpis zákonného zástupce:

Třída:

