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Informace k otevření základní školy od 11. 5. 2020
Stanovení provozních podmínek školy v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a 9. ročníku
ve škole vychází z metodiky MŠMT ČR „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období
do konce školního roku 2019/2020“vydané v Praze dne 30. 4. 2020.

Pobyt žáků ve škole se bude řídit těmito pravidly:
Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená
krizovými opatřeními, zejména:
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není
tedy nutné např. u doprovodu žáka členem společné domácnosti).
Příchod ke škole a pobyt před školou
Pohyb žáků před vstupem do školy bude organizován podle těchto principů:
 Pověření pracovníci školy budou zajišťovat organizaci pohybu osob před školou.
 Před školou budou všichni přítomní dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými
nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka členem
společné domácnosti).
 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 Žáci budou před školou organizováni do skupin tak, jak v nich budou následně
společně ve třídách.
 Žáky před školou vyzvedne pověřený pracovník školy, který je doprovodí do prostoru
chodeb, kde se všichni přezují a po dezinfekci rukou se přemístí do určených tříd.
Vstup do budovy školy
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 Po vstupu do budovy školy přechází žáci přímo do prostoru chodeb.
 Provoz na chodbách je organizován tak, aby se zamezilo setkávání žáků různých
skupin.
 Neprodleně po přezutí je žákům dohlížejícím pracovníkem školy na ruce aplikován
dezinfekční roztok.



Z chodby po přezutí odchází žáci přímo do své učebny. V jiných prostorách školy se
nezdržují.



Po celou dobu pobytu ve společných prostorách školy žáci používají roušku.



Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované
nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem
k nevpuštění žáka do školy a k jeho vyřazení ze skupiny či přípravy.

V budově školy
 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou
na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné
osušení rukou.
 Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné
osušení rukou jsou umístěny před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla),
do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19 a před
vstupem na další pracoviště určené apod.
 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu
po dobu 5 min).
 Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě
čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci
školy nacházejí, je prováděno nejméně jednou denně.
 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, je
 prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové
myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním
prostředkům.
 Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprazdňovány jsou minimálně jednou
denně.
Průběh vyučování
 Školní výuka je organizována ve 45 minutových blocích.
 Složení skupin žáků ve třídě je stanoveno předem a je neměnné. Maximální počet
žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržovat zásadu jeden žák v lavici.
 Při výuce žáci ani pedagogičtí pracovníci nemusí mít roušku, pokud je zachován
rozestup alespoň 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu
(např. při skupinové práci), musí se rouška nosit i ve třídě. Při sejmutí roušky si ji
každý žák odkládá do sáčku.
 Každý žák má ke své potřebě pro pobyt ve škole alespoň dvě roušky.
 V průběhu jednoho vyučovacího bloku bude učebna intenzivně větrána (minimálně po
dobu 5 minut).
 O malých přestávkách mezi vyučovacími bloky žáci opouští učebnu jen
v nejnutnějších případech, (návštěva toalety, atd.) a to maximálně po dvou a při
dodržení předepsaných rozestupů.
 Po návratu z toalety si žáci řádně umyjí ruce a použijí dezinfekční roztok.
 K odpočinku o velké přestávce mohou žáci pod dohledem pověřeného pedagogického
školy využít školní hřiště. Zde se však nesmí potkávat v jeden čas s jinou učební
skupinou.

Školní stravování (platnost od 25. 5.)
 Po poslední vyučovací hodině opouští žáci učebnu v doprovodu pedagogického
pracovníka, podle pokynů. Dodržují bezpečné rozestupy a odchází na oběd podle
stanoveného rozpisu. Žáci, kteří se nestravují, odchází po přezutí přímo domů.
 Při přesunech a při stravování se nesmí potkávat žáci z různých skupin.
 Při čekání na výdej stravy žáci dodržují bezpečné rozestupy.
 Před vstupem do prostor školní jídelny si žáci řádně umyjí ruce a použijí dezinfekční
roztok.
 Pokrm vydává personál školní jídelny včetně příborů zabalených v ubrousku na
předem připravených tácech.
 Roušku žáci odkládají až při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 Po celou dobu stravování žáků je ve školní jídelně přítomen pedagogický dohled.
 Po jídle žáci odchází přímo domů nebo zpět do školy na zájmové aktivity.
 Žáci, kteří navštěvují zájmové aktivity, odchází z jídelny v doprovodu pedagogického
pracovníka přímo do prostor určených pro tuto činnost.
Odchod ze školy
 Po ukončení vyučování, po odchodu ze školní jídelny a po odchodu ze zájmové
činnosti odchází žáci přímo na chodbu, kde se přezují. Při přezouvání a převlékání
dodržují bezpečné rozestupy.
 Po přezutí žáci odchází přímo k východu ze školy. Než opustí budovu školy, je jim
pracovníkem vykonávajícím dohled na ruce aplikován dezinfekční roztok.
 Provoz na chodbách je organizován tak, aby se zamezilo setkávání žáků různých
skupin.
 V případě potřeby čekají rodiče na své děti na ulici před budovou školy.
Postup při podezření na příznaky COVID-19
 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.
 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité
vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní
žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s
povinným nošením roušky, dokud není známý 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.
Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku
s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného
zaměstnance školy.
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.








Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
o b) při protinádorové léčbě,
o c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu
funkce ledvin (dialýza).
Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.
Mgr. Hana Matušková
ředitelka školy

