Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420,
příspěvková organizace, odloučené pracoviště ZŠ Nová Ves 32

Pokyn ředitelky školy č. 1

Provoz školy a školní družiny ve školním roce 2020 / 2021
Č.j.: ZŠKom//2020/Ma
I. Základní hygienická pravidla
1. Škola a školské zařízení zajišťuje dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování
základních hygienických pravidel.
2. V žádném prostoru školy se nesmí používat látkové ručníky – na 1. stupni a ve
školní družině se budou v učebnách používat papírové utěrky jako v předchozích
letech, na 2. stupeň se do učeben namontují zásobníky na papírové utěrky.
3. Do budovy školy mají vstup zakázán nemocné osoby a osoby s příznaky
infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolest v krku,
bolest svalů a kloubů, ztráta chuti, průjem, apod.).
4. Žáci vstupují do budovy školy bez doprovodu hlavním vchodem, stejným
způsobem školu opouštějí. Doprovod čeká na žáky před školou.
5. Potřebují-li zákonní zástupci ve výjimečných a odůvodněných případech navštívit
jakéhokoliv zaměstnance školy, vstupují do budovy školy s ochranou dýchacích
cest (rouška) v předem dohodnutém (telefonicky nebo e-mailem) odpoledním
termínu. V době výuky vyučující nelze navštěvovat.
II. Obecné informace a doporučení k provozu školy
1. Žáci před prvním příchodem do školy nepředkládají prohlášení o
bezinfekčnosti.
2. Žáci vstupují do školy z nádvoří běžným způsobem, používají k odložení
svršků a obuvi přidělené šatny a šatní skříňky. Ihned při vstupu do školy
použijí dezinfekci na ruce.
3. Není omezen počet žáků ve třídách, odděleních školní družiny.
4. Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest není stanovená; žáci
se v prostorách školy pohybují bez této ochrany, pokud nebude nařízeno
z rozhodnutí KHS, popř. ministerstva zdravotnictví jinak.
5. Roušku, popř. jinou ochranu nosu a úst budou používat pouze žáci, u kterých
se v průběhu dne projeví příznaky respiračního onemocnění – škola těmto
žákům tuto ochranu poskytne,
6. Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na zákonné zástupce –
telefonní čísla a e-maily. Správce programu Bakaláři připraví pro všechny
třídní učitelé výpis z matriky. Třídní učitelé jej dne 1. 9. 2020 předají
prostřednictvím žáků k důsledné kontrole zákonným zástupcům. Zpětné
předání do školy k rukám třídního učitele je stanoveno na 3. 9. 2020.
7. Zaměstnanci
školy
jsou
se
stanovenými
hygienickými
a
protiepidemiologickými pravidly informováni na 1. pedagogické radě.
Seznámení stvrzují podpisem na prezenční listině.

8. Žáci jsou se stanovenými hygienickými a protiepidemiologickými pravidly
seznámení třídním učitelem první den příchodu do školy, tj. 1. 9. 2020. O
seznámení bude v třídní knize v poznámkách v 1. týdnu proveden zápis ve
znění: Žáci byli seznámeni se stanovenými hygienickými a
protiepidemiologickými pravidly. (podpis TU). U nepřítomných žáků
provede toto poučení třídní učitel ihned po jejich příchodu do školy a provede
o tom zápis do třídní knihy, kde uvede datum a jméno proškoleného žáka (v
poznámkách). Totéž platí pro školní družinu.
9. Zákonní zástupci jsou se stanovenými hygienickými a protiepidemiologickými
pravidly seznámení prostřednictvím webu školy – správce webu tato pravidla
umístí na webové stránky nejpozději 27. 8. 2020. Seznámení s těmito pravidly
potvrdí zákonní zástupci svým podpisem v žákovské knížce (v části jiná
sdělení
bude
text:
Seznámili
jsme
se
s hygienickými
a
protiepidemiologickými pravidly pobytu děti ve škole ve školním roce
2020 / 2021. – datum a podpis)
10. Povinností všech zaměstnanců školy je průběžně žákům zdůrazňovat zásady
osobní a respirační hygieny (používání jednorázových kapesníků a mytí a
dezinfikování rukou).
11. Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a
nesouvisí s naplňováním ŠVP, jsou organizovány tak, aby byl minimalizován
kontakt účastníků těchto aktivit s žáky a zaměstnanci školy. Při střídání
provozu musí být prostory provětrány, uklízeny a vydezinfikovány.
III. Hygienická pravidla a standard úklidu
1. U vstupu do budovy školy, v každé učebně, kabinetu, školní jídelně,
hygienickém zařízení a u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci
rukou.
2. V co nejkratším čase po příchodu do školy si každý žák i zaměstnanec
důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem a provede dezinfekci rukou.
3. Často a intenzivně jsou větrány veškeré prostory školy – čerstvým vzduchem.
Větrání se provádí v průběhu vyučování i o přestávkách.
4. Osoušení rukou se provádí jednorázovými utěrkami a ručníky. Používání
textilních ručníků je zakázáno.
5. Před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze
školy po vyučování provede pracovnice úklidu nebo školník důkladné větrání
šatních prostor.
6. Odpadkové koše se vyprazdňují minimálně jednou denně.
7. Denně se provádí úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy
pohybují, za použití dezinfekčních prostředků. Koberce se vysávají.
8. Několikrát denně se dezinfikují kliky dveří, spínače světel, klávesnice a
počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, apod. podle
harmonogramu stanoveného školníkem.
9. Škola je vybavena dostatečným množstvím čisticích a dezinfekčních
prostředků na plochy, dezinfekčními prostředky na ruce, bezkontaktními
teploměry (měření teploty jen při podezření na infekční onemocnění),
přiměřeným počtem roušek pro žáky a zaměstnance s podezřením na
onemocnění covid – 19.
IV. Povinnosti školy v případě podezření na výskyt nákazy covid – 19

1. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně
covid – 19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví
tím, že zajistí oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od
ostatních dětí a zajisti pro ně dohled zletilé osoby.
2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky
infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest
v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu), ale je
nutné těmto příznakům věnovat pozornost a při jejich zjištění volit tento
postup:
o Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a je přítomen
zákonný zástupce žáka – žák není vpuštěn do budovy školy
o Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není
přítomen zákonný zástupce žáka – neprodleně tuto skutečnost
oznámit zákonnému zástupci telefonicky přes sekretariát a informovat
ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy, dítě je
umístěné do karanténní místnosti
o Příznaky se vyskytnou nebo jsou patrné v průběhu přítomnosti
žáka ve škole – žákovi je neprodleně poskytnuta rouška a je umístěn
do předem připravené samostatné karanténní místnosti; zároveň jsou
informováni zákonní zástupci žáka s ohledem na bezodkladné
vyzvednutí dítěte ze školy.
3. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že
má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším
postupu.
4. V izolaci pobývá žák až do odchodu ze školy. Při péči o nemocného nebo
podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i
zaměstnancem školy, který o nemocného pečuje.
5. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid – 19 ve škole škola sama
KHS nekontaktuje.
6. Pokud se objeví příznaky infekčního onemocnění u zaměstnance školy, tento
školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením obecně
známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. O
této skutečnosti informuje zástupce ředitelky školy.
7. Žákovi, popř. zaměstnanci 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 nemoci. Tuto skutečnost potvrzuje
u žáka praktický lékař pro děti a dorost, u zaměstnance lékař v oboru
všeobecného praktického lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských
služeb.
V. Výskyt onemocnění covid – 19 u žáka nebo zaměstnance školy
1. Školu v případě výskytu onemocnění kontaktuje příslušná KHS. Sdělí škole
další pokyny a rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se
ředitelka školy dozví o výskytu onemocnění covid – 19 dříve, kontaktuje
zaměstnance protiepidemického odboru KHS.
2. 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.

3. Ředitelka školy neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích
v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání
žáky, zákonné zástupce a svého zřizovatele.
4. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna
osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy
z důvodu mimořádných opatření KHS, plošného opatření MZd nebo nařízení
karantény. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním
způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním
vzdělávání.
o Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Neúčast na distančním
vzdělávání musí být omluvená zákonným zástupcem žáka do 3
pracovních dnů po návratu žáka do školy.
o Škola přizpůsobí distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám
žáků.
5. V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním
způsobem.
VI. Školní stravování
1. Žáci si před vstupem do školní jídelny umyjí a vydezinfikují ruce.
2. Není možný samoobslužný výdej příborů z hromadných zásobníků a využívání
samoobslužných bufetů (polévky, saláty, nápoje).
VII.

Školní družina
1. Platí hygienická pravidla jako pro výuku.
2. Děti tráví co nejvíce času venku, při pobytu venku nedochází k mísení skupin.

VIII.

Úplata za školní družinu, stravování
1. Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho
omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí – školní družina.
2. Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy stanoví
ředitelka školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení
provozu. Délka přerušení nebo omezení provozu musí být delší než 5
pracovních dnů.

Pokyn ředitelky školy se může změnit v jakémkoliv bodě na základě doporučení nebo
nařízení KHS nebo MZd.
S pokynem ředitelky školy byli všichni zaměstnanci seznámeni dne 25. 8. 2020.
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 25. 8. 2020
Mgr. Anna Matějová
ředitelka školy

