Podmínky provozu základní školy pro žáky 2. stupně
(od 8. 6. 2020)
Jak se chovat před vstupem do budovy školy
-

žáci se před začátkem vyučování nesmějí shromažďovat před školou, do školy budou
vpuštěni nejdříve v 7:50 hod.
žáci budou do školy vstupovat jednotlivě bez doprovodu jiné osoby
do školy budou žáci vstupovat výhradně zadním vchodem (vchod pro učitele pod balkónem)
při vstupu do budovy školy, pohybu po budově školy i v učebně musí žáci dodržovat odstup
nejméně 2 metry od jiné osoby
žáci musí mít při vstupu do budovy školy k dispozici minimálně 2 roušky a igelitový sáček na
jejich uložení

Jak se chovat ve školní budově
-

při vstupu do budovy základní školy bude žákům změřena tělesná teplota
v případě zjištění zvýšené teploty (více než 37,5°C) budou telefonicky vyrozuměni zákonní
zástupci žáka, kteří budou mít povinnost dítě neprodleně vyzvednout
při vstupu do školní budovy je povinností každého žáka desinfikovat si ruce. Desinfekční
prostředek bude k dispozici při vstupu do budovy
po vstupu do budovy se žáci přezují a převléknou v prostoru k tomu určeném na chodbě
školy

Organizace výuky
-

-

veškeré konzultace žáků 2. stupně budou probíhat v učebně 5. třídy v přízemí budovy 2.
stupně. Ve třídě bude vždy k dispozici dezinfekce na ruce, mýdlo, papírové ručníky, dva
odpadkové koše, gumové rukavice, igelitové sáčky. Vše mohou žáci kdykoliv použít. Třída
bude během dne dostatečně větrána.
při konzultacích rozhodne o zakrytí úst a nosu pedagogický pracovník
žáci se budou moci pohybovat výhradně v přízemí budovy 2. stupně, nemohou vstupovat do
jiných pater ani do prostoru šaten a tělocvičny
WC mohou žáci využívat pouze v přízemí, na WC mohou chodit jednotlivě. WC bude
vybaveno mýdlem, dezinfekcí a papírovými ručníky
jestliže žáci opustí vyučovací místnost, jsou povinni nasadit si roušku
žák po celou dobu konzultací musí používat pouze lavici a židli, která mu byla přidělena první
den
žák odevzdá při prvním vstupu čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění. Bez
tohoto prohlášení nebude vpuštěn do prostoru školy
konzultace budou probíhat v době od 8:00 do 11:00
konzultace žáků 2. stupně budou probíhat tímto způsobem:
6. třída - pondělí
7. třída - úterý
9. třída – středa
8. A – čtvrtek
8. B - pátek
ve třídě bude maximálně 15 žáků, každý žák bude sedět ve vlastní lavici

-

o přestávkách bude nad žáky stanoven dohled. V případě vhodného počasí budou žáci trávit
přestávku ve venkovních prostorách areálu školy
neúčast přihlášeného žáka na konzultaci musí být předem omluvena zákonným zástupcem
(email, telefon, EŽK, atd.)
jestliže žák, přihlášený na konzultaci potřebuje odejít z konzultace dříve, je také nutné
písemné vyjádření zákonných zástupců
škola je povinna vést evidenci o docházce žáků na konzultace

Bezpečnostní opatření
-

důkladný úklid a dezinfekce všech prostor bude probíhat minimálně jednou denně
důkladný úklid povrchů a předmětů, které jsou používány větším množství osob, bude
prováděn během přestávky mezi předměty
škola má zajištěno dostatečné množství dezinfekčních prostředků
stravování ve školní jídelně nebude probíhat
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 či přípravy

Osoby s rizikovými faktory
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:
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 funkce ledvin
(dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)
Do rizikové skupiny patří každý žák, který naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše (2-8), nebo
pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba žijící s ním ve společné domácnosti.
Je nutné, aby zákonní zástupci zhodnotili veškeré rizikové faktory v rodinném prostření.

Pokyny MŠMT k znovuotevření škol:
https://1.im.cz/onas/msmt/ochrana_zdravi_zs.pdf

