Provoz Základní školy Štarnov v době od 25.5. do konce školního
roku.
Platnost : od 18.5. 2020 do 30.6.2020
Vypracoval : Mgr. Jiří Husák na základě dokumentu Ochrana zdraví a provoz
základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Úvod :


Osobní účast ve výuce je od 25.5. do 30.6. pro žáky školy NEPOVINNÁ !



Vyjádření MŠMT k docházce od 25.5. : „Pokud rodič dítě do školy pošle, nemá
nárok na ošetřovné, pokud tak neučiní a zůstane s dítětem doma, tak samozřejmě
nárok na ošetřovné má,“ řekla mluvčí MŠMT Mgr. Aneta Lednová.
Školy se totiž neotevírají pro plnění povinné školní docházky. V případě, že účast
dítěte ve vyučování je nepovinná, rodiče by o ošetřovné neměli být ochuzeni a je
jedno, z jakého důvodu potomka mezi spolužáky nepustí.



Stále tedy platí, že o zařazení žáka do výuky od 25.5. do 30.6. rozhodují rodiče.



V případě, že se od 25.5 do 30.6. žák výuky účastnit nebude, budou žákovi a
rodičům poskytovány informace o probraném učivu.



Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků
1. stupně do 18.5.2020. Na pozdější zájem o docházku nebude brán zřetel.



Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v
souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů ve škole.
V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv
a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s
jeho zákonným zástupcem.
Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny
nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických,
pracovněprávních a dalších předpisů.





Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:
1. Cesta do školy a ze školy :



Žáci musí mít zakryty ústa a nos ochrannými prostředky ( dále jen rouška).
Žáci musí dodržovat odstupy 2 metry od ostatních žáků (není nutné u doprovodu
žáka/člena společné domácnosti).

Pobyt žáků před školou a příchod do školy bude realizován těmito principy :


V době od 7,30 do 7,45 hodin budou do školy přicházet žáci 3. a 4. ročníku. Před
školou budou vyznačeny značky ve vzdálenosti 2 metry od sebe, u kterých žáci
zůstanou stát. Na vyzvání pověřeného pracovníka budou žáci postupně vcházet do
školy. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost mít roušku. Je
nezbytně nutné, aby žáci dodržovali čas příchodu do školy. Pozdější příchod by
znamenal nežádoucí kontakt mezi skupinami! Vstup do budovy je umožněn
pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!
Výuka žáků 3. a 4. ročníku bude zahájena v 7,55 hodin.



V době od 7,50 do 8,05 hodin budou do školy přicházet žáci 1. a 2. ročníku. Před
školou budou vyznačeny značky ve vzdálenosti 2 metry od sebe, u kterých žáci
zůstanou stát. Na vyzvání pověřeného pracovníka budou žáci postupně vcházet do
školy. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost mít roušku. Je
nezbytně nutné, aby žáci dodržovali čas příchodu do školy. Příchod v jinou dobu
by dával možnost nežádoucího kontaktu mezi oběma skupinami ! Vstup do
budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!
Výuka žáků 1. a 2. ročníku bude zahájena v 8,15 hodin.
2. Vstup do budovy školy :







Při vstupu do školy bude každému žákovi změřena teplota.
Neprodleně po příchodu do třídy si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na
ruce. Ta bude ve škole k dispozici ve třídách, v jídelně a na sociálních zařízeních.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáčky na uložení roušek.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
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.
3. V budově školy











Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude
organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak
jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně
1,5 metru).
Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách
střídat například třídy lichých/sudých ročníků. Pokud je to možné, doporučuje se
trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo
třídu nasadí roušky.
Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na
dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné
osušení rukou.
Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
Škola již má zajištěno dostatečné množství dezinfekce a má i určitou zásobu roušek.







Úklidový personál byl informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě
čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci
školy nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně.
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude
prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové
myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním
prostředkům.
Odpadkové koše se budou kontrolovat průběžně; vyprázdněny musí být minimálně
jednou denně.
4. Ve třídě



Složení skupin žáků je stanoveno předem a je neměnné až do 30.6.
-



Pedagogičtí pracovníci přiděleni do skupin se rovněž nebudou měnit.
-











1. skupina : žáci 1. a 2. ročníku,
2. skupina . žáci 3. a 4. ročníku.

1. skupina : Mgr. Jiří Husák, Bc. Jana Husáková
2. skupina : Mgr. Markéta Stloukalová, Hana Hüblová

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.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
Bude zajištěno 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.
Z hygienických důvodů si žáci nesmí nosit do školy žádné hračky.
Z hygienických důvodů nebudou mít žáci ve třídách k dispozici hračky ani stavebnice.

5. Ve školní jídelně, svačina


Žáci budou svačit buď ve třídě nebo na školní zahradě, jejíž prostory budou k tomuto
účelu upraveny. Svačina bude probíhat po skupinách, jednotlivé skupiny musí být od
sebe odděleny.



Teplý oběd bude dovážen ze ŠJ Opavská Šternberk. Před zahájením docházky je nutné
si oběd přihlásit na internetových stránkách školní jídelny.



Před vstupem do školní jídelny si žáci ve třídě umyjí ruce a vydezinfikují si je. Do
jídelny přichází žáci v roušce, před započetím jídla si roušku sundají a dají do
vlastního sáčku. Oběd bude probíhat po skupinách, ve kterých bude nejvýše 8 žáků.
Nejprve budou obědvat žáci 1. a 2. ročníku (cca v 12,00 hodin), po nich pak žáci 3. a
4. ročníku (cca ve 12,30 - 12,40 hodin). Po obědě odchází žáci jednotlivě do šatny
a odpouští budovu školy. Ranní ani odpolední družina nebude z organizačních
důvodů v provozu. Rodiče písemně sdělí pedagogickým pracovníkům školy,
jakým způsobem budou žáci odcházet ze školy (sami, s doprovodem rodičů,
s doprovodem jiné osoby).
Pokrmy bude vydávat personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití
nenabírají a neberou si ani příbory.
V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při
stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
Pokud žák onemocní, bude mu v první den nemoci oběd vydán do plastového boxu.






6. 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, je nutné umístit jej do
samostatné místnosti a 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.
Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování,
školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.
Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s
povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného
zaměstnance školy.

7. Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:




Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.
 Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV
apod.),
- při protinádorové léčbě,
- po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu
funkce ledvin (dialýza).
 Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

8. 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 čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu
apod.).
- potvrzení, že se zákonní zástupci žáka byli seznámili s dokumentem
Provoz Základní školy Štarnov v době od 25.5. do konce školního roku
a berou na vědomí veškerá rizika spojená s účasti dítěte na vzdělávacích
aktivitách ve škole.

O této povinnosti musí být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni.
Zákonný zástupce je povinen sdělit rozhodnutí o účasti / neúčasti na vzdělávacích
aktivitách ve škole (do 18.5.2020). Pokud tak zákonný zástupce neučiní nebo
tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Oba tyto dokumenty budou ke stažení na internetových stránkách školy (škola.starnov.cz).

9. Různé







Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech
využívaných prostor.
Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).
Zvýšená pozornost bude věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů,
jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony,
učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou
dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
Je zajištěna dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné
jednorázové pytle).
O zpřísněných podmínkách úklidu byl poučen úklidový personál.

Ve Štarnově dne 18.5.2020

Mgr. Jiří Husák_______
ředitel školy

