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Pokyny k organizaci výuky od září 2020
 Škola zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování
základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.
 Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální
situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu,
lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru
apod. (kontakty na místně příslušné KHS jsou obsaženy v závěru tohoto manuálu v části
Kontakty).
 Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího
procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a emaily).
 Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických
pravidlech zaměstnance školy, děti/žáky/studenty a jejich zákonné zástupce.
OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY
 Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se
školskými právními předpisy.
 Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o
bezinfekčnosti.
 Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů
do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách,
odděleních, studijních skupinách či kurzech.

1. Vstup do školy
 U vchodu do školy se žáci zbytečně nezdržují.
 Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovodu. (Během 1. týdne je umožněn
vstup do šatny pouze rodičům žáků 1. ročníku za podmínky zakrytí nosu a úst. Rodiče
v šatně svůj pobyt minimalizují.) Své požadavky ohledně vyzvedávání či odchodu dítěte
sdělí rodiče do žákovského deníčku, popř. omluvný list, který je ke stažení na www.
stránkách školy. Pokud rodič bude potřebovat konzultaci s učitelkou, zazvoní na zvonek
ředitelna a vyčká příchodu učitelky u vchodu do budovy.
 Při vstupu do školy si žáci desinfikují ruce bezoplachovou desinfekcí umístěnou u vchodu.
 V šatně se žáci zbytečně nezdržují. Po přezutí ihned odchází do družiny, popř. svých tříd.
 Po začátku výuky se šatna řádně vyvětrá.

2. V prostorách školy
 Žáci dodržují zásady osobní a provozní hygieny a všechna dostupná hygienická opatření.
 Ve společných prostorách se žáci zbytečně neshlukují.
 Desinfekce jsou umístěny u vstupu do budovy, na toaletách a v každé třídě. Žáci ji používají
dle potřeby či pokynů pedagoga.

3. Ve třídě





Po příchodu do třídy si žák umyje ruce, či použije desinfekci.
K osušení rukou se používají papírové ručníky.
Ve třídách se každou přestávku řádně vyvětrá okny.
Složení tříd a organizace výuky zůstává vzhledem k možnostem školy stejná. Žáci 1. roč.,
spojený 2. a 3. roč. a spojený 4. a 5. roč. Dále se budou ročníky spojovat do TV, VV, HV či
PRV jako dříve.
 Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy
pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro s použitím dezinfekčního přípravku,
či páry, koberce se vysávají.
 Z hygienických důvodů není možné využívat hrníčky na pitný režim ve třídách. Proto je
potřeba, aby si děti nosily vlastní pití.
4. Při podezření na možné příznaky COVID – 19
 Prosíme rodiče, aby dbali na zdravotní stav svých dětí a s příznaky virového onemocnění
nepouštěli své děti do školy. Zamezíte tak případné panice či nepříjemnostem.
 Pokud se u žáka objeví výše zmíněné příznaky, bude dítě neprodleně izolováno v sam.
místnosti.
 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy
školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný
zástupce,
 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce
dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a
informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto
není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně
dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k
jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování
zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí
dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
 Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka
nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o
dalším postupu.
 V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v
rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě
protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu,

vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv
v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná
budova, pavilony), počet dětí/žáků/studentů ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve
školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a
především místní epidemiologickou situaci.
 Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti, zákonné zástupce
nezletilých dětí a svého zřizovatele.
5. Stravování
 Pobyt jednotlivých skupin dětí v jídelně bude minimalizován a řízen pedagogickými
pracovníky konajícími dohled.
 Před vstupem do jídelny si žáci umyjí ruce mýdlem a použijí desinfekci.
 Příbor si žáci vyzvedávají balený v ubrousku přímo od kuchařky. Pití budou mít děti
připraveno na stole, taktéž saláty a kompoty, popř. jim budou vydány kuchařkou.
 Svačiny a pití ke svačině budou mít děti připraveny přímo na svém místě v jídelně. Nedojde
tak k samoobslužným činnostem.
6. Organizace družiny
 Družina funguje v běžném provozu: ranní od 6.30 do 7.20 a odpolední od 11.10 do 16.00
hod. Fungovat bude jedno společné oddělení družiny.
 Aktivity ve školní družině budou probíhat standardně za zvýšených hygienických podmínek
( častější mytí rukou, větrání, používání čističky vzduchu, zvýšeného úklidu,…)
 Pokud rodič bude potřebovat konzultaci s vychovatelkou, zazvoní na zvonek ŠD a vyčká
příchodu vychovatelky u vchodu do budovy. Nevstupuje do školy!

Tyto pokyny byly vyhotoveny 26.8. 2020 v 9.00 hod. Budou aktualizovány dle vývoje
epidemiologické situace a nařízení KHS, MŠMT či Ministerstva zdravotnictví.

V Jívové dne 26.8. 2020

Mgr. Žaneta Fryčáková
ředitelka školy

