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OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLY V OBDOBÍ
DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
ÚVOD
•

•

Tato směrnice se vztahuje na základní provozní podmínky základní školy v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně
ve škole.
Vychází z dokumentu MŠMT ČR Ochrana zdraví a provoz základní škola v obdobní do konce školního roku
2019/2020 ze dne 30. 4. 2020. Tento dokument stanoví a upravuje pouze ty provozní podmínky, které se liší od
standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB PŘED ŠKOLOU
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola v místních podmínkách podle těchto principů:
• Osoby, pohybující se před školou při příchodu dodržují odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními (není nutné u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
• Pro všechny osoby pohybující se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
• Dohledem nad pohybem žáků při příchodu do školy je pověřena školnice, která bude dohlížet na plynulý přesun
žáků do tříd tak, aby nedocházelo ke zbytečnému shlukování.
• Z důvodu zabránění shlukování dětí před školou a v šatně jsou doporučeny příchody podle jednotlivých skupin:
Rozdělení dle ročníků
1. a 2. ročník
3. ročník
4. a 5. ročník
•

Příchod do školy
7:15 – 7:30
7:30 – 7:45
7:45 – 8:00

Odchody žáků po vyučování budou organizovány tak, aby se děti neshlukovaly v šatně a před školou.

VSTUP DO ŠKOLY
• Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
• Děti po převlečení v šatně odcházejí rovnou do své třídy.
• Ve společných prostorách nosí žáci i zaměstnanci roušky.
• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a podepsaný sáček na uložení roušky.
V BUDOVĚ ŠKOLY
• Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je organizováno úpravou
vzdělávacích podmínek tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně
zaměstnanců školy. V období od 25. 5. do 30. 6. platí mimořádná úprava rozvržení vzdělávání.
• Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné. Nejméně pak 1,5 metru.
• Pokud je to možné, jsou zařazovány přestávky venku v prostoru školní zahrady organizované tak, aby se
nesetkávali žáci různých skupin.
• Na toaletách žáci používají k mytí rukou dezinfekci z dávkovače a jednorázové papírové ručníky pro bezpečné
osušení rukou.
• Škola zajišťuje zvýšený úklid toalet a zajišťuje doplňování dezinfekce a papírových ručníků.
• Dezinfekčními prostředky na ruce jsou vybaveny všechny třídy, učebny a školní jídelna.
• Základním preventivním faktorem je časté větrání tříd/učeben (podle potřeb, minimálně 1x za hodinu po dobu 5
minut).
• Škola organizačně zabezpečuje zvýšené čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci
školy nacházejí. Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (kliky, spínače světla,
klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách) je prováděna několikrát denně.
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VE TŘÍDĚ / UČEBNĚ
• Po příchodu do třídy/učebny se žák řídí pokyny pověřeného pedagogického pracovníka.
• Složení skupin žáků je stanoveno předem a je neměnné do konce školního roku.
• Maximální počet žáků ve skupině je 15. Je dodržena zásada jeden žák v lavici.
• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci, sedí-li ve své lavici, ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku. Pokud dochází
k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci nebo volného pohybu po třídě), musí se roušky nosit i ve třídě.
• Při sejmutí roušky ji každý žák ukládá do sáčku.
• Lavice jsou ve třídě/učebně rozmístěny tak, aby byl dodržen stanovený odstup mezi žáky – 2 metry, nejméně pak
1,5 metru.
• Žáci si při příchodu do školy a po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě/učebně.
• Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID – 19
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná
teplota, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné jej umístit do samostatné místnosti (herna ŠD
dopoledne, třída odpoledne) a neprodleně kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí
žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci pak budou umístěni do jiné místnosti
nebo změní aktivity na pobyt venku na školní zahradě s povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní
stav indisponovaného žáka.
• Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším
možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu od ostatních osob pohybujících se v jeho blízkosti. Žáci
pak budou umístěni v jiné místnosti (herně ŠD, třídě) nebo změní aktivity na pobyt venku na školní zahradě s
povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.
PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
Žákům je zajištěno vydávání obědů za dodržování níže uvedených pravidel:
• Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si jídlo a pití sami nenabírají a neberou si ani příbory.
• V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkat žáci z různých skupin. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako
ve třídě/učebně. Dodrženy jsou také rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
• Oběd bude vydáván v době od 11. 00 do 13. 00.
• Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
• Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
• Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE ŽÁK PATŘÍ DO RIZIKOVÉ SKUPINY (MZ stanovilo rizikové faktory – viz manuál MŠMT str. 4)
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 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
1. funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
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. Doporučuje se, aby se zákonní zástupci seznámili se
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stanovenými rizikovými faktory, a pokud vyhodnotí, že žák patří do rizikové skupiny, rozhodli o jeho účasti na vzdělávacích
aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:
• PÍSEMNÉ SEZNÁMENÍ S VYMEZENÍM RIZIKOVÝCH SKUPINA STANOVENÝCH MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ
• PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKP VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (např. horečka, kašel,
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
O této povinnosti jsou zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni v rámci sdělení informace o obnovení osobní
přítomnosti ve škole a jejich podmínkách. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní
účast ve škole umožněna.
SKUPINY ŽÁKŮ
• Škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. - 5. ročníku.
• Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
• Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi
lavicemi.
• Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole až do 30. 6. 2020, a
to jak v dopoledním i odpoledním bloku. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit
do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
• Pedagogičtí zaměstnanci přiděleni ke skupině se nebudou měnit.
VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
• Škola zajišťuje vzdělávací aktivity pro kmenové žáky, kteří plní školní docházku.
• Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
• Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků
v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku (systémem používaných týdenních vzdělávacích plánů).
Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací
obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání
žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
• Vzhledem k tomu, že škola organizačně není schopna zajistit odpolední vzdělávání pro všechny žákovské skupiny
školy, bude odpolední vzdělávání poskytováno pouze skupině žáků 1. a 2. ročníku.
• Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části zajišťují vzdělávací a výchovnou činnost třídní
učitelé. Odpolední výchovou a vzdělávací činnost zajišťuje přednostně vychovatelka ŠD. V rámci odpolední činnosti
pokračuje v rámci individuálního vzdělávání poskytování podpůrných opatření a doučování podpořeným žákům,
jsou-li osobně přítomni.
• Metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit jsou přizpůsobeny složení konkrétní školní skupiny, jak vzhledem
k věku žáků, tak úrovni jejich vědomostí, znalostí a dovedností.
• Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit je voleno tak, aby byla zajištěna hygienická a
epidemiologická opatření.
• Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci
od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se
nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka. Uvolněné místo není možné doplnit jiným žákem.
• Hodnocení žáků se řídí samostatným dokumentem Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II. pololetí školního roku
2019/2020 (vyhláška č. 211/2020 MŠMT ČR).
• Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.
• Na protažení a relaxaci se doporučuje využívat zařazování pohybových chvilek, stejně jako pobyt na školní zahradě.
• Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako výlety, exkurze či jiné obdobné aktivity.
• Začátek a konec vzdělávacích aktivit se stanoví obvykle na dobu, kdy za běžných podmínek začíná a končí dopolední
vyučování. Odpolední aktivity končí v 16 hodin, to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách.
• Volnočasové aktivity, při kterých dochází k mísení žákovských skupin, nebudou do odvolání poskytovány.
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•

Dopolední blok končí:
a) pro skupinu 1. a 2. ročníku po čtvrté vyučování hodině, a to v 11:40.
b) pro skupinu 3. ročníku po páté vyučovací hodině, a to v 12:35
c) pro skupinu 4. a 5. ročníku po páté vyučovací hodině, a to v 12:35

•

Odpolední blok (zájmové vzdělávání) pro skupinu 1. a 2. ročníku končí v 15:45.

TENTO DOKUMENT BYL PROJEDNÁN SE ZŘIZOVATELEM ZŠ A MŠ KYJOVICE DNE 13. 5. 2020.
PLATNOST DOKUMENTU
Tato opatření jsou platná od 25. 5. do 30. 6. 2020.
V Kyjovicích 13. 5. 2020
Mgr. Blanka Drozdková, ředitelka školy

