Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4
PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A OCHRANA ZDRAVÍ od 30. 11. 2020
Provoz základní školy se řídí školskými, hygienickými a pracovněprávními předpisy. Škola je
povinna respektovat všechna nařízení a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Od 30. 11. 2020 je povolena přítomnost:
a) všem žákům 1. stupně
b) všem žákům 9. ročníků
c) žákům 6. – 8. ročníku v režimu:
30. 11. - 4. 12. : 6.A,B,C,D,E; 7.B, 8.B
7. 12. - 11. 12. : 7.A,C,D; 8.A,C,D
14. 12. – 18. 12. : 6.A,B,C,D,E; 7.B, 8.B
Vyučování bude probíhat podle platného rozvrhu hodin, v některých případech s drobnými
úpravami, které žákům dají na vědomí třídní učitelé.
Distanční výuka
Žáci tříd, které v daném týdnu nebudou ve škole, se budou vzdělávat distančně, rozvrh on-line
výuky je zpřístupněn na stránkách školy. Účast je pro žáky povinná.
Příchod žáků a jiných osob do školy
a) Žáci před školou zachovávají nejméně dvoumetrové rozestupy a mají roušky.
b) Žáci 1. – 3. tříd vstoupí do budovy zadním vchodem (vchod od skleníku).
Žáci 4. – 5. tříd vstoupí do budovy hlavním vchodem v 7:30 – 7:45h
Žáci 6. – 8. tříd vstoupí do budovy hlavním vchodem v 7:45 – 7:55h
Žáci 9. tříd vstoupí do budovy zadním vchodem (vchod od skleníku) v 7:45h
c) Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům a zaměstnancům. V nezbytných
případech bude umožněn vstup cizím osobám, přičemž přítomnost těchto osob se
eviduje u hlavního vchodu do tzv. knihy návštěv.
d) Po příchodu do školy budou mít žáci k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Po
příchodu do třídy žák použije připravenou dezinfekcí.
e) Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
f) Všechny osoby vchází do budovy školy s rouškou!
Odchod žáků ze školy
Všichni žáci, kromě žáků školní družiny, opustí budovu školy neprodleně po ukončení vyučování,
popř. po obědě, pouze předním vchodem.
Školní družina
a) Provozní doba školní družiny: ranní 6:30 – 7:45;

odpolední 11:30 – 16:00h.

b) V rámci zachování homogenity skupin budou žáci ve ŠD rozděleni takto:

 Žáci 1.ročníku budou v rámci ŠD v odděleních školní družiny :
I.
B. Kupcové (vchod od skleníku) - třída 1. C a část třídy 1.A
II.
Herna – čítárna: H. Hartlová - třída 1.B a část 1.A. Zvoňte při vyzvedávání dítěte na mob.
703 375 479 až do 16:00h!
 Žáci 2. ročníku budou v rámci ŠD v odděleních:
III.
Z. Pohlové – třída 2.A a část třídy 2.B
IV.
J. Pondělíčkové – třída 2.C a část třídy 2.B
 Žáci 3. ročníku budou v rámci ŠD v oddělení:
V.
M. Fialové – třídy 3.A, B,C
 Žáci 4. ročníku budou v rámci ŠD v oddělení:
VI.
Š. Hamalové – třídy 4.A,B,C
 Žáci 5. ročníku budou v rámci ŠD v oddělení:
VII. Š. Hamalové – třídy 5.A,B
c) Děti budou potřebovat ve ŠD 2 roušky.
Stravování
a) Stravování se uskuteční podle rozpisu, který zajišťuje, aby byla zachována co nejpřísnější
protiepidemiologická opatření, dle platných nařízení.
b) V jídelně i před jídelnou je nutné, aby mezi sebou dodržovali rozestupy žáci různých tříd.
c) Před vstupem do jídelny bude nutná dezinfekce rukou před odebráním stravy.
d) Nebude možný samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků.
e) Stoly budou kvůli časté desinfekci bez ubrusů.
f) Oběd ze školní jídelny si mohou vyzvednou rodiče nemocných žáků (v případě, že sami
nejsou v karanténě) pouze 1.den nemoci. Oběd jim bude vydán v jednorázovém boxu.

Výuka
Hygienická opatření
a) Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních
využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a
intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. Větrání zajistí pedagogičtí
zaměstnanci.
b) Úklid povrchů zajišťují předem určení nepedagogičtí pracovníci školy. Připravenou
dezinfekcí přetřou povrch lavic.
c) Škola průběžně žákům zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny - tedy že je nutné
kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a
následně si umýt ruce. Žákům je doporučeno nosit si vlastní ručník, který budou mít žáci
u sebe v tašce. Dalšími možnostmi vysoušení rukou jsou papírové ručníky a používání
osoušečů rukou.
d) ŽÁK MÁ U SEBE 1 NÁHRADNÍ ROUŠKU!
e) Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního
onemocnění ale při jejich zjištění je nutné volit tento postup:
f1) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy
školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

f2) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce
nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a
informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/odchodu ze školy; pokud toto není
možné, postupuje se podle následujícího bodu,
f3) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; vyučující
odvede žáka na sekretariát nebo do kanceláře zástupkyň, kde neprodleně dojde k
poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti (v budově
Švermova -u hlavního vchodu, v Zámku – místnost sousedící s kanceláří) a současně
informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí
žáka ze školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
f) V izolaci pobývá žák až do doby převzetí zákonným zástupcem nezletilého žáka.
g) Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) 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 platí po celou dobu docházky žáka.
h) Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o
protiepidemických opatřeních.
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b)

c)
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Předmět
Stěhování žáků do odborných učeben je omezeno na minimum.
INFORMATIKA
V učebnách IT jsou žáci povinni před použitím a po použití klávesnice si umýt a
vydesinfikovat ruce a vyučující případně dohlédne na to, aby po sobě žák připraveným
ubrouskem otřel klávesnici a myš. Vyučující zajistí vyvětrání a dezinfekci pracovní plochy,
a to i učitelského stolu a počítače. Žákům není dovolen o přestávce vstup do učebny IT.
TĚLESNÁ VÝCHOVA A HUDEBNÍ VÝCHOVA
Zakázané činnosti - zpěv a tělesná cvičení budou nahrazena jinými aktivitami a
činnostmi. Je nutné, aby žáci měli ve škole odpovídající oblečení pro pobyt venku i
v chladných dnech. Plavání je zrušeno.
CIZÍ JAZYK
Žáci budou pracovat v homogenních skupinách.
TŘÍDNICKÉ HODINY
Po dobu následujících tří týdnů uskuteční pouze v mimořádných situacích.

Projekt Mléko a Ovoce do škol
Škola je zapojena do programu Mléko do škol a Ovoce do škol. Určení žáci ovoce a
mléko přinesou pro třídu a umyjí si a vydesinfikují ruce. Ostatní žáci třídy si vezmou
pouze své mléko a své ovoce, nepodávají je ostatním žákům.
Vedení školy

