Základní škola a mateřská škola Jezernice, okres Přerov, příspěvková organizace
Jezernice 39, PSČ 751 31
Tel.: 581 771 752, 734 764 711, email: skola@jezernice.cz

Informace o obnovení provozu základní školy a hygienických podmínkách

Obnovení provozu základní školy
Termín: od 25. 5. 2020
Přihlášení dítěte k docházce: Do 18. 5. 2020 je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem
o docházku do školy. Žáka už nelze zařadit do školní skupiny později.
Žáci mají možnost, nikoliv povinnost, účastnit se docházky do školy. Žáci mohou pokračovat
v distančním vzdělávání z domu.
Provozní doba školy bude: 7:30 – 16:00
Začátek a konec vzdělávacích aktivit: 8:00 až 16:00

Příchod do školy
Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 m a pro všechny osoby platí povinnost zakrytí
nosu a úst.
Doprovázející osoba do školy nevstupuje. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům.
Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník.
Zajistíme průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd. Kvůli tomu navrhujeme
určité časy příchodů žáků: 1., 2., 3. ročník do 7:45, 4. a 5. ročník po 7:45.
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.
Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno
alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního
onemocnění.
Neprodleně po přezutí a převlečení, případně po příchodu do třídy, si musí každé dítě
důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a použít dezinfekci na ruce.

V případě podezření na možné příznaky COVID-19 u dítěte ve škole
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí
žáka. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

V budově školy
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
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.
Po celou dobu pobytu ve škole se kontakt mezi skupinami musí minimalizovat. Tomu
uzpůsobíme také návštěvy WC, pobyt o přestávkách venku, stavování a další provozní
záležitosti.
Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí rukou a
jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

Ve třídě
Často se bude větrat.
Častý bude pobyt dětí venku mimo třídu.
Děti si častěji budou mýt a dezinfikovat ruce. Dezinfekční prostředky na ruce jsou
přidělovány do tříd.
Složení skupin oznámíme podle přihlášených žáků předem a je neměnné.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku. Žák si ji
ukládá do svého sáčku.
Zajistíme takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky
– 2 metry (nejméně 1,5 metru). V lavici bude sedět vždy jen jeden žák.
Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. Při přesunech
budeme dodržovat rozestupy.

Stravování
Školní stravování bude probíhat stejně jako při běžném provozu, tzn., že teplá jídla budou
dovážena ze ŠJ ZŠ Hranická ul., Lipník nad Bečvou.
Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.
Pokrmy a pití vydává personál včetně čistých příborů.
Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
Při stravování budeme muset zajistit obvyklé rozestupy jako ve třídě. Stravovat se tedy
budeme po etapách v malých skupinkách.

Úklid a zvýšené hygienické nároky
Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.
Bude probíhat důkladné denní čištění a dezinfekce všech prostor a podlah.
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna
několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, vodovodní baterie, učební pomůcky,
klávesnice a počítačové myši, školní lavice, podlahy používaných prostor, WC).

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

Dítě spadající do rizikové skupiny může navštěvovat školu, záleží na rozhodnutí zákonného
zástupce.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové
skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v základní škole s tímto vědomím.

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně
Začátek a konec vzdělávacích aktivit: 8:00 až 16:00 (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v
dřívějších odpoledních hodinách).
U všech ročníků bude upravený rozvrh hodin, aby docházelo k co nejmenšímu střídání
pedagogů u jednotlivých skupin.
Tělesná výchova nebude vůbec, rozvrh ostatních předmětů může být upraven tak, aby větší
důraz byl kladen na hlavní vzdělávací obsah – matematika, český a anglický jazyk, naukové
předměty.
V odpolední části bude probíhat zájmové vzdělávání žáků a kroužky. Oficiálně to družina není
a také se za ni neplatí poplatek.

Ranní družina nebude poskytována.
Hodnocení žáků bude probíhat, ale pro hodnocení práce žáků upřednostníme hodnocení
formativní před sumativním. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr
podkladů pro hodnocení na vysvědčení.
Žákům, kteří zůstanou doma, budeme nadále poskytovat podklady pro domácí distanční
vzdělávání. Nebudou už ale video hodiny.
Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části kmenoví učitelé školy.
Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťuje přednostně paní vychovatelka.
Z organizačních důvodů bude mít možnost odpoledního pobytu do 16 hodin pouze jedna
skupina 15 žáků. Ostatní budou odcházet domů po obědě. Vyjma stanovených kroužků – ani
v nich se skupiny ale nesmí míchat.
Vyzvedávání žáků během odpoledne bude probíhat tak, že zákonný zástupce čeká na dítě
před školou.
Škola eviduje docházku 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. Důvody nepřítomnosti zákonný zástupce dokládá do omluvného listu v žákovské
knížce.

Čestné prohlášení zákonných zástupců
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je nutné
podepsat před vstupem do školy:



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

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do základní
školy umožněn.
Čestné prohlášení je k dispozici ve škole a na webových stránkách školy.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitele ZŠ.

V Jezernici 9. 5. 2020
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel ZŠ a MŠ Jezernice

