Provoz Základní školy a mateřské školy Vejprnice ve školním
roce 2020/21 vzhledem ke COVID 19 - dle manuálu MŠMT, základních
hygienických pravidel stanovených MZd a aktuálních podmínek školy

Nejdůležitější je nutnost dodržování základních hygienických pravidel:
● U vstupu do budovy školy, v každé učebně a v jídelně jsou k dispozici prostředky
k dezinfekci rukou.
● V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund
umyje ruce vodou a mýdlem a provede dezinfekci. Následně dodržuje hygienu rukou
po celou dobu svého pobytu ve škole. Žáci a děti budou na nutnost takového
postupu opakovaně upozorňováni pedagogy.
● V učebnách i v ostatních částech školy bude zajištěno časté a intenzivní větrání.
● Bezpečné osoušení rukou na toaletách a v učebnách ZŠ je zajištěno jednorázovými
papírovými utěrkami. V MŠ jsou povoleny textilní ručníky. Škola zajistí praní při
dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C.
● Bude zajištěn důkladný úklid a dezinfekce hygienických zařízení a všech místností,
ve kterých se žáci, děti a zaměstnanci školy pohybují.
● Povinnost nosit roušky v prostorách školy se bude řídit nařízením KHS a semaforem
MZd.
Opatření - Mateřská škola
1. Z důvodu povinnosti předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně
covid19, budou do mateřské školy přijímány pouze zdravé děti bez známek
infekčního onemocnění.
2. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma,kašel), je
umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí
– potvrzení lékaře pro děti a dorost.
3. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid

19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice a
dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané

území příslušnou Krajskou hygienickou stanicí nebo plošně Ministerstvem
zdravotnictví.
4. V době vzniku krizových nebo mimořádných opatření (např. mimořádným
opatřením KHS nebo plošným opatřením Ministerstva zdravotnictví) bude
poskytováno vzdělávání distančním způsobem pouze dětem pro které je
předškolní vzdělávání povinné.
5. Doposud bylo v naší MŠ tradicí přivítat nové děti spolu s rodiči v prostorách
školky. Rodiče mohli v prvních týdnech pobývat v učebnách spolu s dítětem
(v rámci adaptace). Současná epidemiologická situace nás bohužel vedla k
organizačním opatřením a změnám. Abychom dostáli manuálu a doporučení
MŠMT, že pobyt zákonných zástupců dětí má být v budově školy omezen,
rozhodli jsme se to vyřešit takto:
Rodiče budou děti předávat a vyzvedávat u hlavního vchodu MŠ pedagogickému
zaměstnanci. Toto nařízení (důvod: konec prázdnin-návrat z dovolených, ciziny apod.)
bude zatím platit během prvních týdnů v září až do odvolání. Během tohoto měsíce
situaci vyhodnotíme a rozhodneme o dalším trvání nebo případném odvolání.
Ochrana zdraví našich dětí je pro nás prioritou.

Opatření ve vnitřních prostorách ZŠ
•Žák je povinen dbát pokynů vyučujících a personálu školy, dodržovat stanovená
hygienická opatření, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění
zákonného zástupce žáka, bude považováno za hrubé porušení kázně.
•Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce tekutým mýdlem a každý použije dezinfekci.
Vyučování - ZŠ: jednotlivé třídy budou po celý den zůstávat ve svých kmenových
učebnách. Nebude docházet ke zbytečným přechodům a kumulaci žáků každou
přestávku na chodbách školy. Ke změně učebny dojde pouze v nezbytných případech
(AJ, Hv, Tv, ICT a dělené hodiny) a to tak, že se žáci vystřídají až po přestávce, kdy
bude učebna řádně vyvětrána. Při vstupu do odborné učebny každý žák pod
dohledem pedagoga použije dezinfekci. Žáci budou trávit jednotlivé přestávky ve
svých třídách. O přestávkách i v hodinách se bude častěji větrat. V současné situaci je
nezbytné dbát všech hygienických pravidel a to včetně přezouvání.
Školní stravování: před vstupem do jídelny si každý umyje ruce a použije dezinfekci.
Nebude umožněn samoobslužný výdej - jídlo včetně příborů vydává personál.

Vzhledem k počtu žáků školy nejsme schopni zajistit oddělení jednotlivých tříd. V
rámci možností školy se budeme snažit o co nejmenší kontakt různých skupin, či tříd.
Mezi jednotlivými čekajícími třídami bude dodržen krátký rozestup.
Školní družina: děti budou rozděleny a ve školní družině se v jedné skupině
(oddělení) mohou potkat děti ze dvou tříd. V ranní družině i v odpolední do 15 hodin
budou děti stále ve své kmenové třídě = oddělení = stejné homogenní skupině. Po
15. hodině ale už dochází z provozních důvodů ke slučování oddělení (nelze zaručit,
že se žáci nesetkají se žáky z jiných tříd). Bude tedy záležet na rodičích, zda v těchto
hodinách v družině děti ponechají. Žádáme rodiče, aby na děti čekali před vchodem
do ŠD (použít k vyzvednutí zvonek) a nevstupovali do budovy (ani ráno).
Provoz školy
● Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění
nemohou do školy vstoupit.
● Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských
zařízení bude omezen. Vstup bude povolen jen po předchozí domluvě s pedagogem
nebo s vedením školy a v případě, že si jde vyzvednout nemocné dítě.
● Pro tento případ bude nutné při zahájení školního roku aktualizovat kontakty na
všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků - telefonní
čísla a e-maily.
● V průběhu školního roku zvážíme nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro
naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci
vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol).
● Při plánování akcí se budeme řídit obecnými doporučeními MZd podle jednotlivých
stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovostivoblasti- ochrany-verejneho-zdravi.pdf.
● V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid19 je
škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně
platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně
MZd.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
● Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou
povinny zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního
onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické
osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
● Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v
krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je
vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění
(objevení) je nutné volit tento postup:
● příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy
školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
● příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný
zástupce žáka – tuto skutečnost oznámíme zákonnému zástupci neprodleně a
budeme ho informovat o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; pokud
toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu:
● příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole;
neprodleně dojde k nasazení roušky a umístění do předem připravené samostatné
místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a
současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné
vyzvednutí žáka ze školy.
● Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce žáka o tom, že
má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
● V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS
nekontaktuje.
● Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn
vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (pokud u žáka
přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo
chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a
dorost).

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19
● Aktuální oznámení, hlášení nemocných žáků budou v kanceláři ZŠ
na tel. č. 377826213 nebo dětí v MŠ na tel. čísle 604822237.
● V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly
v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě
protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu,
vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením, dále k velikosti školy, členění objektu
(samostatná budova, pavilony), počet žáků ve třídě, způsob školního stravování,
pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do
školy a především místní epidemiologickou situaci.
● Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce
žáků a svého zřizovatele.
Distanční výuka
● Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových
nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost
ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků
této třídy přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky
pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v
prezenčním vzdělávání.
● Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. Tato povinnost vyplývá ze
zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 184a.
● V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním
způsobem.

Ve Vejprnicích dne 27. 8. 2020

Mgr. Ludmila Jílková
ředitelka školy

