OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:
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/členů společné domácnosti)
• Žáci budou vcházet do budovy různými vchody, které budou určeny nejméně týden před
nástupem do školy
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:
•
•
•

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci
pohybu 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

•

Žáci vstupují do budovy jednotlivě, poté, co se ohlásili u službu konajícího pedagoga u
vchodu

•

Pokračují rovnou ke své kmenové třídě, kde se i přezují (věci ze šaten si vyzvednou 25. 5.
dle pokynů pedagoga)
Žáci se pohybují výhradně na chodbě, kde se nachází kmenová třída

•

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
Šatny u vstupu do budovy budou po celou dobu mimo provoz

V budově školy
•
•
•

Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky
Veškerý svůj pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor oznámí žák
službu konajícímu pedagogovi a uposlechne jeho organizačních pokynů
Všechny osoby přítomné ve škole jsou povinni dbát zvýšených hygienických opatření
(používání dezinfekčního gelu, mýdla a teplé vody). Tyto prostředky jsou k dispozici ve
třídách, na toaletách a na chodbách. Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové
papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou umístěny i před vstupem do školní
jídelny

Ve třídě
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
• 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), musí se roušky nosit i ve třídě
•
•

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Nepřítomnost žáka je třeba hlásit
telefonicky (326 327 623) nebo emailem (skola@zspastelka.cz) pokud možno ještě týž
den. Nepřítomnost žáka musí být omluvena zákonným zástupcem (jde o bezpečnost dětí)

•

Pokud se na žákovi projevují příznaky onemocnění, bude škola kontaktovat zákonné
zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování
Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel:
• Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku
• Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce
• Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla

