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ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OD 25. 5. 2020
CESTA DO ŠKOLY
Při cestě do školy a ze školy se na žáky a doprovod 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 (tedy není nutné např.
u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)
PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB PŘED ŠKOLOU
- Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
- Pro všechny cizí osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
- Před vstupem do školy bude každému žákovi změřena teplota laserovým teploměrem.
- Ve vstupu do budovy jsou umístěny dezinfekční rohože a roztok na dezinfekci rukou.
- Dospělé osoby mají zákaz vstupu do budovy školy.
ODCHOD ZE ŠKOLY
- Vyzvedávání žáků probíhá před budovou ZŠ.
- Poslední vyučovací hodina bude upravena, tak aby se předešlo shromažďování lidí před budovou školy.
V PROSTORÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY
- 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.
- Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
- 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.
- Úklid a dezinfekce bude probíhat dle pokynů MŠMT.
VE TŘÍDĚ
- Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
- Při sundání roušky ve třídě si žák schová roušku do sáčku.
- Ve třídě nosí žáci a vyučující obličejový štít, který zajistila škola.
- Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
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ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
- 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.
- Strava bude zajišťována pouze v rámci obědů. Svačinu si donese, každý žák svou.
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 s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová
hygienická stanice. Ostatní děti pak budou umístěny do jiné místnosti s povinným nošením roušky, dokud
není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
- Ranní družina nebude v provozu.
- Tělesná výchova nebude vyučována.
- Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6.
2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k
25. 5. 2020.
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 40kg/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)
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CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ PATŘÍ DO RIZIKOVÉ SKUPINY
- Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2 – 8) uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije v jedné domácnosti.
- Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny a
rozhodli o účasti dítěte v základní školy s tímto vědomím.
- Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat
před vstupem do školy:

1)
2)

Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministrem zdravotnictví
Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

- Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do základní školy umožněn.

V Branticích 6. 5. 2020

Mgr. Adam Šimůnek
Ředitel ZŠ a MŠ Brantice

