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Pokyn ředitelky školy k osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole
Docházka do školy je dobrovolná, je třeba se předem přihlásit, a to do pátku 15. 5. 2020 do 14
hodin. Přihlášku posíláme v příloze mailu všem rodičům žáků 1. stupně, je možné také vyzvednout ve
vchodu do školy (u zvonku) spolu s čestným prohlášením v době 7 – 14 hod.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku vhoďte do hnědé schránky na zdi před vchodem do školy do
15. 5. 2020 do 14 hodin.
Čestné prohlášení žáci odevzdají při příchodu do školy 25. 5. 2020.
Přihlášení budou rozděleni do skupin po 15 žácích. Skupiny určí ředitelka školy.
Složení skupiny je neměnné po celou dobu. Žáka nelze přihlásit do školní skupiny později než
k 25. 5. 2020.
Začátek výuky je stanoven od 7:30 hod. Žáci budou přicházet ke škole a vstupovat do budovy podle
časového rozpisu, který zašleme přihlášeným příští týden.
Do budovy školy vstupují pouze žáci, dospělým osobám není vstup dovolen (ani do šaten).
Ranní družina není.
Konec dopolední výuky je stanoven na 11 – 11:50 hod. podle věku. Skupiny budou končit
postupně, aby nedocházelo ke shlukování žáků ve školní jídelně. Přesný rozpis bude sdělen
přihlášeným.
Škola bude otevřena do 16 hodin. Dítě může odcházet v libovolnou dobu, kterou zákonný zástupce
uvede na přihlášce.
Po vyučování se žáci postupně po skupinách vystřídají ve školní jídelně.
Ti, kteří zůstávají ve škole i odpoledne, se vracejí do budovy školy, ostatní z jídelny odcházejí domů.
Dopoledne i odpoledne žáci zůstávají ve stejné skupině a ve stejné třídě.
Dopoledne bude probíhat výuka. Žáci, kteří nebudou školu navštěvovat, budou stejný obsah výuky
absolvovat na dálku. Žáci přítomni ve škole nebudou plnit zadání výuky na dálku, budou dostávat úkoly
ve škole.
Odpoledne se žáci nebudou scházet ve školní družině, zůstávají stále ve své skupině ve třídě. Bude
probíhat zájmová činnost, většinou výtvarného charakteru.
MŠMT nepovoluje pobyt v tělocvičně a je zakázáno pohybovat se venku mimo pozemek školy.
Žák předloží rodiči podepsané čestné prohlášení.
Rodiče potvrdí:
- že se u jejich dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového
infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
- že byli seznámeni s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážili tyto
rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách svého dítěte.

V případě, že potvrzené čestné potvrzení žák neodevzdá, nebude mu umožněn vstup do budovy
školy.
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).
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.
Formulář čestného prohlášení posíláme v příloze. V případě, že nemáte možnost tisku, můžete si ho
vyzvednout u vstupu do školy (u zvonku) v době 7-14 hod.
Vstup do školy a pobyt ve škole







Žáci se nebudou před školou shlukovat, do školy vstupují v roušce ve stanovenou dobu. Do
školy budou vstupovat po jednom, nechají si změřit teplotu, půjdou do šatny, kde se přezují a
potom si vydezinfikují ruce. Pohybují se stále v roušce.
Žáci postupně odejdou do určených tříd. Roušku si zatím ponechají nasazenou.
Během přestávky a pohybu po chodbě a WC musí mít nasazenou roušku. O tom, zda bude
výuka probíhat v roušce, rozhodne učitel.
Je nutné mít s sebou 2 kusy roušky a igelitový sáček.
Ve třídě a na WC si budou žáci dezinfikovat ruce. Bližší poučení bude provedeno při nástupu
do školy.

Ve třídě






Neprodleně po přezutí musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí
rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden
žák v lavici ve třídě.
Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které 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.
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).



Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na onemocnění




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, zákonný zástupce je povinen žáka okamžitě
vyzvednout. 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.
Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

Škola zajišťuje obědy, je nutné uvést v přihlášce, zda bude žák obědy odebírat.
Doplňující informace
V případě, že se žák k docházce přihlásí a nedostaví se, musí být jeho nepřítomnost
omluvena zákonným zástupcem.
Omluva bude zaslána předem nebo do tří kalendářních dnů po dnu nepřítomnosti na email třídní
učitelky.
Žáci musí dodržovat veškeré hygienické požadavky (včetně vybavení 2 rouškami a sáčkem na jejich
odložení…), pokud opakovaně poruší hygienické požadavky nebo pokyny zaměstnanců školy, budou
z výuky vyloučeni. Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do sáčku.
V případě, že při výuce nebyly používány roušky, je povinnost si je nasadit před opuštěním třídy a nosit
na obličeji po celou dobu pobytu mimo třídu.
Při používání toalet, před každým jídlem a po každém vzdělávacím bloku je nutno provést dezinfekci
mýdlem a použít jednorázové papírové ručníky. Je vhodné použít i dezinfekci rukou; dezinfekční
prostředky jsou umístěny ve třídě a na WC.
Přítomnost žáků v budově školy před výukou a po skončení odpoledního bloku je zakázána.
Další podrobnosti o hygieně provozu najdete na webu školy - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ
ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

V Dubicku 7. 5. 2020

PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

