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ORGANIZACE A POKYNY K DOBROVOLNÉ VÝUCE NA 1. STUPNI OD 25. 5. 2020
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 25. května 2020
umožněna ve školách osobní přítomnost žáků 1. stupně formou školních
skupin.
Základní informace o školních skupinách
Vyučování bude probíhat ve školních skupinách se svými třídními učiteli
maximálně do 15 žáků – jeden žák v lavici, rozestupy 1,5 – 2 m.
Složení skupin je neměnné po celou dobu přítomnosti žáků ve škole do 30. 6.
2020; o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
Forma výuky
Tato forma výuky je dobrovolná a bude probíhat pravidelně každý pracovní
den 4 vyučovacích hodiny. První vyučovací hodina začíná v 7:45 hod.
Vzdělávací aktivity budou zajišťovat třídní učitelé. Pouze z důvodů výuky cizích
jazyků se budou pedagogové v některých hodinách střídat.
Ranní a odpolední družina nebude realizována z důvodu nesplnění
předepsaných hygienických podmínek.
Škola vede evidenci docházky žáků do skupin; zákonný zástupce je povinen
informovat školu obvyklým způsobem o důvodech nepřítomnosti žáka.
V dopolední části bude zajištěno vzdělávání žáků v takovém obsahu a
rozsahu, který bude škola i nadále realizovat v rámci distanční výuky
(vzdělávání na dálku) pro děti, které školu navštěvovat nebudou či nemohou.
Tzn., že děti doma budou pracovat na stejných úkolech jako děti ve škole.

PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB PŘED ŠKOLOU
- školní budova se bude otevírat v 7:30 hod.
- při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla
stanovení krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými
prostředky (rouška) a dodržení odstupů 2 m (neplatí pro rodinné
příslušníky)
- pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost nasazení
roušky a dodržování rozestupů 2 m
- žáci budou před školou organizováni do skupin, které si pověřený
pedagogický pracovník vyzvedne či vydá pokyny k přesunu do šaten a tříd
ODCHOD ZE ŠKOLY
- po ukončení 4. vyučovací hodiny budou skupiny postupně odvedeny
pedagogickým pracovníkem do prostoru šaten tak, aby nedocházelo ke
kontaktu s jinými skupinami
- žáci neprodleně opustí budovu školy za stejných podmínek jako při
příchodu do školy
- zájemci o školní stravování budou postupně po školních skupinách
odváděny do školní jídelny
HYGIENICKÉ PODMÍNKY
- vstup do budovy školy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím
osobám
- všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
- každý žák je povinen mít s sebou na den minimálně 2 roušky a 2 sáčky
na jejich uložení; ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ZAJISTÍ DESINFEKCI ROUŠEK PŘED
KAŽDÝM POBYTEM VE ŠKOLE
- škola vymezuje prostory, ve kterých je povoleno se žákům pohybovat
- žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich
opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, popř. k
vyřazení žáka ze studijní skupiny
- PŘESUNY ŽÁKŮ, POHYB NA CHODBÁCH, NÁVŠTĚVA TOALET A POHYB O
PŘESTÁVKÁCH BUDE PŘÍSNĚ ORGANIZOVÁN TAK, ABY BYLY
MINIMALIZOVÁNY KONTAKTY MEZI SKUPINAMI V ROUŠKÁCH
- toalety i třídy budou vybaveny mýdlem a desinfekcí a jednorázovými
papírovými ručníky.
- 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
- po dobu výuky škola zajistí veškeré desinfekční prostředky, úklid a
desinfekci povrchů
POBYT VE TŘÍDĚ
- ihned po přezutí, případně po příchodu do třídy, musí každý použít
mýdlo a desinfekci na ruce
- v průběhu pobytu ve školní lavici nemusí mít žáci ani učitel nasazenou
roušku, ale to pouze za předpokladu, že bude zachován rozestup 1,5 – 2
m; při jakémkoliv bližším kontaktu (skupinové práci apod.) se musí
roušky nosit i ve třídě
- pokud se bude pracovat ve školní lavici, nemusí mít žáci a ani
pedagogičtí pracovní nasazenou roušku při dodržení rozestupu
- rouška se odkládá také při konzumaci jídla a pití (svačina), které se
konzumují zásadně v lavici žáka za dodržení základních hygienických
pravidel
- po každé vyučovací jednotce si žáci umyjí nebo vydesinfikují ruce ve své
učebně
- přestávky budou fázovány a organizovány tak, aby nedocházelo ke
kontaktu mezi jinými skupinami
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
- obědy budou ve školní jídelně zájemcům vydávány za přísných
hygienických pravidel
- jídlo ani pití si sami strávníci nenabírají, taktéž příbory budou
jednotlivcům vydávány personálem jídelny
- při výdeji jídla se nesmí potkávat žáci z různých skupin, musí být zajištěny
obvyklé rozestupy jako ve třídě
- roušku je možné odložit pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do
vlastního sáčku
- před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije desinfekci
rukou
- se zvýšenou měrou se dodržují běžná hygienická pravidla
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).
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.
Pokud žák patří do rizikové skupiny, doporučuje se, aby zákonní zástupci
zvážili tyto rizikové faktory, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách
s tímto vědomím.
Do 20. 5. 2020 do 12.00 hod je povinností zákonného zástupce žáka doručit
do schránky na budově školy podepsané prohlášení (formulář Čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění viz.
příloha.)
UPOZORNĚNÍ: V případě, že zákonný zástupce své dítě ve stanovené lhůtě
nepřihlásí (20. 5. 2020, 12.00 hod), nelze ho dodatečně do žádné studijní
skupiny zařadit. Taktéž bez podepsaného čestného prohlášení NELZE ŽÁKA
DO ŠKOLY PŘIJMOUT!
Pokud zákonný zástupce tento formulář nepodepíše, nebude žákovi osobní
účast ve škole umožněna.
Do konce školního roku 2019/2020 se škola řídí platnou legislativou a pokyny
ministerstva, které vychází z dokumentu MŠMT - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ
ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.
Škola si vyhrazuje pokyny pro pobyt svých žáků ve škole měnit vzhledem k
vývoji epidemiologické situace v ČR a organizačním možnostem školy.
Mgr. Milan Válek, ředitel školy

V Domašově ___________________

