PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNO OD 1. 9. 2020 VE ŠKOLNÍM ROCE
2020/2021 VZHLEDEM KE COVID -19
(dle pokynů MŠMT ze den 17.8.2020 a pozdějších dodatků)
-

-

-

-

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
Škola má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků při vzdělávání podle § 29
školského zákona a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců podle
ustanovení zákoníku práce
Manuál doplňují další materiály (letáčky) „Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku“
a „Přiměřený vzdělávací obsah, formativní hodnocení a Adaptace žáků po návratu do školy“
Škola v rámci své kompetence zajišťuje např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování
základních hygienických pravidel apod.; KHS nařizuje např. ohniskovou dezinfekci, izolaci,
karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění
zdravotního filtru apod.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí, žáků příznaky infekčního
onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest hlavy, bolest
v krku, průjem,….). Jsou-li příznaky onemocněn patrné již při příchodu žáka do školy: žák
není vpuštěn do budovy školy a škola tuto skutečnost neprodleně oznámí zákonnému
zástupci. Ten bezodkladně vyzvedne své dítě a telefonicky kontaktuje praktického lékaře,
který rozhodne o dalším postupu. Jestliže se příznaky u žáka projeví až v průběhu jeho
přítomnosti ve škole, pak neprodleně: dojde k poskytnutí roušky, umístění žáka do předem
připravené samostatné místnosti (izolace) a předání informace zákonnému zástupci s výzvou
k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy. Dítě, žák opustí budovu školy v nejkratším
možném čase.
Škola v případě podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole sama KHS nekontaktuje.
Dítěti, žákovi, zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění (rýma,
kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li se, že netrpí infekční nemocí.

OBECNĚ
1. Škola zahájí svou činnost 1.9.2020 v plném rozsahu.
2. Před vstupem dětí, žáků do budovy školy nevyžaduje škola prohlášení o bezinfekčnosti.
3. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí, žáků ve třídách,
odděleních, ….
4. Od zavedení plošné povinnosti nošení roušek uvnitř budovy školy se upustilo.
5. Škola provede aktualizaci kontaktů zákonných zástupců a zaměstnanců školy (tel. čísla,
e-maily).
6. Sdílení informací – web školy (záložka Provoz školy vzhledem ke covid – 19), vývěska
před školou; hlášení onemocnění dítěte, žáka, zaměstnance vždy na ředitelství školy.
7. Přísný zákaz vstupu do školy všem (zaměstnancům, zákonným zástupcům, dětem,
žákům), kteří vykazují příznaky infekčního onemocnění!!

8. Pobyt zákonných zástupců a jiných osob uvnitř budovy školy maximálně možně omezit!
(Doporučení MŠMT organizovat např. konzultace s rodiči, třídní schůzky,…. pokud možno
online).
9. Škola na základě doporučení ruší do odvolání konání těch aktivit, při nichž dochází ke
koncentraci vyššího počtu lidí (např. slavnostní zahájení školního roku, přivítání
prvňáčků žáky 9. ročníku,…). Konání hromadných akcí v pozdějším období a v II. pololetí
školního roku 2020/2021 bude vždy přehodnoceno dle aktuální situace (plavecký výcvik,
LVVZ, jarní školní akademie, Den otevřených dveří, slavnostní zakončení školního roku,
slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku,…apod.).
10. Ve škole budeme minimalizovat přesouvání dětí a žáků mezi učebnami (s výjimkou
počítačové učebny apod.).
11. Při zavádění zájmových kroužků bude přihlíženo na složení skupiny (preferovány a
povoleny budou kroužky se složením žáků jedné třídy).
12. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je
škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA, ÚKLID, PROVOZ ŠKOLY
1. Žáci používají prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem při vstupu do
budovy školy, v každé učebně, jídelně,….
2. Po příchodu do budovy si dítě, žák, zaměstnanec co možná nejdříve důkladně umyje
ruce mýdlem (po dobu 20-30 sekund) a důslednou hygienu rukou dodržuje po celou
dobu ve škole.
3. Pedagogové (zaměstnanci školy) zajistí časté, intenzivní, pravidelné a opakované
větrání učeben a všech společně užívaných prostor (okny – čerstvým vzduchem),
nejlépe krátkodobě, intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
4. Ve škole je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití, osoušeči
rukou (v MŠ lze používat i textilní ručníky).
5. Škola zajišťuje úklid a dezinfekci hygienických zařízení vícekrát v průběhu celého dne.
6. Správce školy (dohlížející uklízečka) zajišťuje větrání šatních prostor – před příchodem
žáků, po zahájení vyučování a po odchodu žáků po skončení vyučování.
7. Uklízečky vyprazdňují odpadkové koše minimálně jednou denně.
8. Denně se provádí důkladný úklid všech užívaných místností. Úklid se provádí na mokro,
koberce se vysávají.
9. Dezinfekce povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí (kliky dveří, klávesnice a
myš u PC, baterie umyvadel, splachovadla,….), se provádí několikrát denně.
10. Prádlo v MŠ, ŠJ se bude prát teplotou vysokou nad 60°C; v žádném případě se nesmí
dopustit společné skladování čistého a použitého prádla.
11. Ve školní jídelně se nádobí bude umývat mycím procesem minimálně s 60°C, při ručním
mytí finální oplach vodou o teplotě min. 85°C.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
- organizace oddělení bude předem důkladně zvážena, aby bylo tvořeno žáky z co
nejmenšího počtu tříd

STRAVOVÁNÍ
- v rámci možností školy bude zajištěn co nejmenší kontakt různých skupin ve školní jídelně
(vydávání obědů v naší ŠJ bude rozloženo v delším čase, konkrétně ve třech výdejových
časech;)
úklid a hygiena podle pravidel uvedených v čl. HYGIENICKÁ PRAVIDLA, ÚKLID, PROVOZ
ŠKOLY;
- děti, žáci si povinně myjí ruce mýdlem (případně i dezinfikují) před odebráním stravy;
- výdej obědů bude bez samoobslužného výdeje.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
1. Pokud je určitému dítěti, žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o
jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
2. Pokud dojde na základě rozhodnutí KHS k uzavření školy, platí:
a) v MŠ stanoví ředitel školy maximální výši úplaty stanovena poměrně poníženou
podle délky omezení nebo přerušení provozu; délka omezení nebo přerušení
provozu je více než 5 dnů provozu.
b) ve ŠD stanoví ředitel úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo
přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů
provozu.
c) Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí
úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

ŠKOLA POSKYTUJE VZDĚLÁVANÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM, pokud je v důsledku krizových či
mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole
více než poloviny dětí, žáků (v MŠ pro děti se předškolním povinným vzděláváním za předpokladu,
že chybí většina dětí třídy). V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání
distančním způsobem.
-

Žáci a děti v MŠ, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se distančně
vzdělávat.
Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí, žáků.

PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA PŘÍPADNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD
Nařízení karantény, mimořádná opatření KHS znemožňující osobní přítomnost dětí, žáků ve škole,
mohou navodit následující situace:

1. Prezenční výuka: opatření či karanténa se týká pouze omezeného počtu dětí, žáků, který
nepřekročí více jak 50% účastníků třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole,
běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a
postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti, žáci nejsou přítomní ve škole např.
z důvodu nemoci.
2. Smíšená výuka: onemocnění či karanténa se týká více jak 50% účastníků třídy, oddělení,
škola je pak povinna distančním způsobem vzdělávat děti, žáky 14, kterým je zakázána účast
na prezenční výuce. Ostatní děti, žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.
3. Distanční výuka: z důvodu nařízení karantény nebo z důvodu mimořádných opatření KHS je
zakázána přítomnost dětí, žáků ve škole alespoň jedné celé skupiny (třídy, oddělení), škola
poskytuje pro tyto skupiny vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní se vzdělávají
dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí, žáků, přechází na
distanční výuku celá škola, přičemž škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním
podmínkám žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.

Ve Březně 21.8.2020

Mgr. Dana Bělohlávková, ředitelka

