Informace vypracované na základě metodického pokynu Ochrana zdraví a
provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/20
Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:
1. Cesta do 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,
 dodržení odstupů 2 metry.
2. Příchod ke škole a pohyb před školou:
 Žák je povinen před prvním vstupem do školy předat „Čestné prohlášení
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení
s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením zvážit tyto faktory
při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách“, které je řádně vyplněné
a podepsané zákonným zástupcem žáka. Bez tohoto prohlášení nebude žák
do školy vpuštěn.
 Škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou – minimalizovat
velké shromáždění osob před školou – Žáci tedy budou ke škole přicházet
na přesný čas, který škola určí. Čas a místo shromáždění budou žákům
a jejich zákonným zástupcům oznámeny po rozdělení žáků do jednotlivých
skupin.
 Před školou a v celém školním areálu jsou všechny osoby povinny
dodržovat odstupy 2 metry.
 Pro všechny osoby nacházející se před školu a ve školním areálu platí
povinnost zakrytí úst a nosu.
 Žáky ve školním areálu vyzvedává pověřený pedagogický pracovník,
který žáky organizuje do skupin a odvádí do školy.
 Škola organizuje provoz v šatnách tak, aby se zamezilo setkávání žáků
z různých skupin.
 Škola stanoví také pravidla pro odchod žáků ze školy.
3. Ve škole:
 Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím
osobám. To se týká i vestibulů budov a šaten!
 Pedagogové odvedou skupinu do třídy, aby nedocházelo ke kontaktu
s jinými skupinami. Skupiny budou mít přestávky v různé době, aby se žáci
z různých skupin nepotkávali na chodbách a toaletách.
 Všichni žáci a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na
uložení roušky.
 V průběhu pobytu ve třídě nemusí zúčastnění mít nasazenou roušku, pokud
je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Jedná se tedy pouze
o dobu, kdy každý sedí na svém místě. O nasazení roušky v průběhu pobytu
ve škole tedy bude vždy rozhodovat konkrétní pedagogický zaměstnanec,









který se bude řídit pokyny ředitelky školy. Vzhledem k reálné situaci
(chození k tabuli, přístup vyučujícího k jednotlivým žákům apod.) budeme
preferovat nasazené roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Skupina se bude pohybovat pouze na patře, na kterém má přidělenou třídu.
Do ostatních pater a tříd na svém patře má skupina vstup zakázán.
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.
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít
dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně
20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Desinfekce na ruce jsou u všech vchodů do školních budov, v každé
třídě a na všech toaletách. U východů z budov jsou pytle na vyhození
použitých rukavic a roušek, včetně sáčků, do kterých se roušky a rukavice
dávají. Tyto sáčky jsou zároveň ve třídách.

4. Při podezření na možné příznaky COVID -19
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit.
 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude
umístěn do samostatné místnosti (učebna v prostoru šaten v hl. budově
školy) a škola bude neprodleně kontaktovat zákonného zástupce žáka
s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření musí škola
informovat spádovou hygienickou stanici.
 Pokud se u zaměstnance školy příznaky projeví v průběhu práce, školu
opustí v co nejkratším možném čase.
5. Poskytování stravování
 Způsob poskytování stravování žáků v současné době řeší školní jídelna
ve spolupráci se zřizovatelem. O otevření školní jídelny bude rozhodnuto
na základě počtu přihlášených žáků. Po obdržení informací budeme žáky
a jejich zákonné zástupce informovat.
6. Provoz školy – skupiny žáků
 Školní areál bude pro žáky otevřen od 7. 40, odpolední provoz školních
skupin žáků 1. - 5. ročníku bude ukončen v 16. 00 (je možné vyzvednout
žáka v dřívějších odpoledních hodinách).
 Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.
 Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola
realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Smyslem vzdělávacích aktivit v této
době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.
 Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.
 Ranní družina není poskytována.
 Maximální počet žáků ve skupině je 15 osob.









Skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění
přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.
O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy.
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020 (u žáků
9. ročníků do 11. 5. 2020).
Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti
žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce
o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda žák bude nadále do skupiny
docházet.
Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školu:
o Cílem je příprava na přijímací zkoušky, obsahem je především
učivo z českého jazyka a z matematiky.
o Časový rozsah určí ředitel školy – výuka bude probíhat v blocích
v délce dvou vyučovacích hodin, max. 2 bloky denně,
předpokládáme 3 dny v týdnu – bude upřesněno dle počtu
přihlášených žáků.
o Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny.

V Praze, 6. 5. 2020

Mgr. Ivana Vodičková – ředitelka školy

