OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBRÉ VODĚ U HOŘIC V OBDOBÍ DO
KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

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: 
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/členů společné domácnosti). 

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:
Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
(není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do
skupiny a vyzvedává je. 
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení:
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
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 či přípravy.
Žáci odcházejí do šatny, kde si odloží svrchní oděv a přezují se.
Neprodleně po přezutí, musí každý použít dezinfekci na ruce po předchozím umytí rukou
v umývárně v přízemí budovy (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Pro bezpečné osušení rukou používají žáci jednorázové papírové ubrousky (ne látkové).
Při přesunech skupin žáků, pohybu na chodbách, je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy,
když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Ve třídě: 
Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv
změnám ve složení skupiny žáků. 
Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák
v lavici ve třídě. 
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, na počítači…), musí se roušky nosit i ve třídě. 
Rozmístění lavic ve třídě, umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně
1,5 metru).
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 
Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. 



Postup při podezření na možné 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, bude umístěn do samostatné
místnosti a neprodleně bude pedagogický pracovník 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. 

Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování:
Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně při zajištění níže uvedených pravidel:
 Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. U každého stolu bude sedět
jeden žák. Roušku si žák odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního
sáčku.
Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. Před vstupem do jídelny si
každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
V případě nemoci dítěte je možné 1. den nemoci vydat oběd v jednorázovém obalu, nelze
vydávat do vlastních jídlonosičů, nelze vpouštět rodiče a ostatní osoby do vnitřních prostor, jídlo se
bude vydávat u dveří nebo oknem.

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 a/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).

Co dělat 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.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové
skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné
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.).

Prohlášení pro zákonné zástupce jsou k dispozici na webových stránkách školy
www.zsdobravoda.cz v sekci Dokumenty ke stažení.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole
umožněna.
První den při zahájení docházky sdělí zákonný zástupce písemně pedagogickému
pracovníkovi způsob a čas odchodu žáka ze školy v průběhu celého týdne (běžným způsobem
v notýsku).
Vzdělávání žáků:

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve
škole do 26. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do
školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.


Vzdělávání žáků bude zahájeno v pondělí dne 25.5.2020.
Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Vzhledem k personálním
možnostem školy bude vzdělávání realizováno pouze v jedné skupině o počtu maximálně 15 žáků.
 Bude-li zájem o přítomnost žáků ve školní skupině přesahovat organizační a personální
možnosti školy, rozhodla ředitelka školy o přednostním přijetí žáků 4. a 5. ročníku.
Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.
Začátek dopolední části je stanoven na 7:40 hodin, končit budou vzdělávací aktivity 10:30 nebo
v 11:20 hodin (dle rozvrhu pro toto období).
Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci
vzdělávání na dálku, které bude pro žáky i nadále stěžejní.
Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části to bude vždy jeden pedagog
ve skupině.
Odpolední část bude bezprostředně navazovat a bude končit ve 14:30 hodin (vzhledem
k dopravní obslužnosti obce). Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.
Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují vychovatelky ŠD.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy. Prosíme zákonné
zástupce, aby tak učinili písemnou formou do 14. 5. 2020.

Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků: 

 V případě osobního vyzvedávání žáka zazvoní zákonný zástupce na příslušný zvonek a vyčká
příchodu pedagogického pracovníka – nevstupuje do budovy školy.

Nepřítomnost žáka omluví zákonný zástupce běžným způsobem do žákovské knížky, i když
se tato absence nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupiny. V případě neomluvené 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. 

Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude volena tak, aby byla zajištěna
hygienická a epidemiologická opatření.
Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.

 Aktivity mimo areál školy nejsou možné. Budou zařazovány pohybové chvilky na relaxaci,
v případě příznivého počasí bude preferován pobyt ve venkovním prostředí v areálu školy.
Hodnocení
Pro hodnocení práce žáků bude upřednostněno hodnocení formativní před sumativním.
Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.

V Dobré Vodě u Hořic dne 5.5.2020



Mgr. Marcela Hudková, ředitelka školy

