OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO
KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 PRO ZŠ A MŠ BABICE
Tento manuál vychází z doporučení MŠMT ČR, které bylo rozesláno
ředitelům základních škol.
Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky 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 (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné
domácnosti).
Příchod ke škole a pohyb před školou
Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo
mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů
společné domácnosti).
 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a
nosu.
 Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník. Skupina
žáků bude spojena sloučením 1. až 5. ročníku.
 Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu
žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob
před budovou školy.
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím
osobám.
Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve všech prostorách roušky.
 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na
uložení roušky (škola doporučuje roušky s gumičkami za uši, které si děti
zvládnou vyměnit samy).
 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.

V budově školy
Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor
budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi jednotlivci
včetně zaměstnanců školy. Při přesunech bude dodržován odstup 2 metry.
Ve třídě (za nepříznivého počasí)
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít
dezinfekci na ruce.
Pokud si žák bude muset sejmout roušku (napít se apod.) uloží roušku do sáčku.
 Lavice budou rozmístěné tak, aby se dodržel stanovený odstup 2 m.
 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve
své třídě.
 Pokud bude příznivé počasí, vyučování i přestávky budou
organizovány venku na školním dvoře (nutné přizpůsobit oblečení
dětí, ráno bývá chladněji) se zachováním rozestupů 2 m.
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, ztráta chuti a čichu, jiný
příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude
umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce
žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude škola
informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou umístěni do
jiné místnosti.
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami (platí pro osoby,
které žijí ve společné domácnosti s dítětem),
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.),

5.
6.
7.
8.

b. při protinádorové léčbě,
c. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5těžká 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).

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák
či jakákoliv osoba žijící se žákem ve společné domácnosti 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 seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených
Ministerstvem zdravotnictví,
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní
účast ve škole umožněna.
Cílem dopolední části bude zajištění vzdělávání žáků v obsahu a rozsahu, který
škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.
Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy.
Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou
vzdělávání na dálku.
Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou
vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti
pedagoga. Asistent pedagoga provádí vzdělávací a výchovnou činnost směřující
k získávání a upevňování vědomostí, dovedností a návyků žáků 1. stupně, a to
na základě rámcových pokynů učitele vydaných v rámci výuky na dálku (toto
ošetřuje ad hoc vyhláška MŠMT).
Ranní družina není poskytována.
Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.
Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné
obdobné aktivity.

Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy.
(Škola bude otevřena od 7.45–12.00, dojíždějícím žákům bude umožněn pobyt
do 12.40.)

