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Směrnice upravující hygienická pravidla pro zaměstnance školy, zákonné zástupce a
návštěvníky školy a pravidla výuky pro žáky v souvislosti s výskytem viru COVID 19.
Povinností všech zúčastněných osob je seznámit se s touto směrnicí a jejími
případnými dodatky.

1. Komunikace





Hlavními komunikačními prostředky jsou telefon (vedení školy,
sekretariát), Bakaláři (zprávy Komens), popř. email.
Všechny informace týkající se provozu školy budou rovněž zveřejňovány
na nástěnce v přízemí budovy B naproti kabinetu Př, Ch.
Třídní učitelé zajistí v prvním týdnu školy aktualizaci údajů v Bakaláři.
Na webových stránkách školy je vytvořena záložka COVID, kam budou
vkládány informace související s výskytem viru Covid 19.

2. Vstup osob do školy







Žáci se hromadně neshromažďují před budovou školy.
Při vstupu do školy povinně použijí desinfekci na ruce.
V prostoru šaten se zdržují pouze nezbytně nutnou dobu.
Cizím osobám je vstup do školy zakázán.
V případě potřeby si zákonní zástupci nejlépe předem domlouvají schůzky
s pedagogickými pracovníky, kteří určí místo jednání.
Návštěvníci školy musí na jednání přicházet v roušce. Při jednání použijí
roušku i zaměstnanci školy.

3. Organizace prvního týdne školy – 1. třídy, přípravná třída


úterý 1. 9. 2020
o žáci se s doprovodem (max. 2 dospělí na žáka) shromáždí na
prostředním přestávkovém dvoře školy v 8.15 hod.
o v doprovodu TU se žáci i rodiče přesunou do kmenových tříd
o vzhledem k doporučení MŠMT, které se týká omezení pobytu jiných
osob v budově školy budou mít všechny dospělé osoby roušku
o ve dnech 2. 9. až 4. 9. 2020 bude rodičům umožněn vstup s dětmi
pouze do prostoru šaten v době od 8.00 – 8.15 hod. hlavním vchodem
školy (levý vchod – bližší k lesu)
 středa 2. 9. 2020
o výuka bude do 9.40 hod. (2 vyučovací hodiny)
 čtvrtek 3. 9. 2020
o výuka bude do 10.45 hod. (3 vyučovací hodiny)
 pátek 4. 9. 2020
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o výuka bude do 11.40 hod. (4 vyučovací hodiny)
od 1. 9. mohou žáci navštěvovat školní družinu. Informace podají
vychovatelky ŠD 1. 9. 2020.

4. Organizace prvního týdne školy – 2. stupeň








úterý 1. 9. 2020
o zahájení v 8.00 hod. v kmenových třídách
o ukončení v 8.30 hod.
o vstup do školy pouze žáci bez doprovodu zákonných zástupců
středa 2. 9. 2020
o 1. – 4. vyučovací hodina (8.00 – 11.40 hod) – třídnické hodiny s TU
o vstup do školy pouze žáci bez doprovodu zákonných zástupců
čtvrtek 3. 9. 2020
 výuka dle rozvrhu (bez odpoledního vyučování)
pátek 4. 9. 2020
 výuka dle rozvrhu (bez odpoledního vyučování)
od 7. 9. 2020 výuka podle rozvrhu.

5. Základní pravidla







Všichni dodržují základní pravidla hygieny. Používají mýdlo, desinfekci a
jednorázové papírové ručníky. Při pohybu po škole dodržují pokyny všech
zaměstnanců školy.
Po příchodu do učebny si žáci 20 – 30 sekund umyjí ruce mýdlem,
popřípadě použijí desinfekci rukou. Pro bezpečné osušení rukou žáci
používají jednorázové papírové ručníky, neplýtvají jimi. Následně dodržují
hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
Všichni pracovníci školy dbají na časté a intenzivní větrání místností během
celého dne.
Všichni žáci jsou povinni mít ve škole jednu roušku, kterou budou mít
uloženou v uzavíratelném sáčku v aktovce.

6. Postup v případě podezření na nemoc



Zaměstnanci nemají povinnost aktivně zjišťovat u žáků příznaky
infekčního onemocnění.
Žákům, kteří jsou nachlazení, ale nemají příznaky koronavirového
onemocnění (rýma, běžné nachlazení bez teploty) doporučujeme nosit ve
škole roušku, aby nešířili kapénkovou infekci.
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Jestliže žák trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, které má stejné
příznaky jako infekční onemocnění, prokáže tuto skutečnost potvrzením od
lékaře.
Žáci se zvýšenou teplotou by neměli do školy vstupovat. Škola apeluje na
zákonné zástupce, aby takové dítě neposílali do školy.
V případě zjištění náznaku onemocnění oznámí tuto skutečnost vedení
školy, které zajistí změření teploty a rozhodne o dalším postupu.
Vedení školy umístí žáka s příznaky infekčního onemocnění do izolační
místnosti a zajistí dozor určeným pracovníkem.

7. Izolace










Izolační místnost je ve škole zřízena v přízemí budovy C. Vedle místnosti je
uzamykatelné WC s tekoucí teplou vodou.
Místnost je vybavena ochrannými pomůckami.
Dohled nad žákem má pověřený pracovník školy, který obdrží ochranné
pomůcky. Dohled je do doby než si žáka vyzvedne zákonný zástupce nebo
jím pověřená osoba. Po odchodu žáka se pracovník zajišťující dohled řídí
pokyny vedení školy.
Žák dostává ihned roušku. Vedení školy kontaktuje zákonného zástupce,
který je povinen zajistit co nejrychlejší odchod žáka ze ZŠ.
Zákonný zástupce musí o onemocnění svého dítěte informovat dětského
lékaře.
Pokud je u žáka zjištěn koronavirus, oznámí ZZ tuto skutečnost neprodleně
řediteli školy na tel. číslo 603 167 017 (hovor a sms zpráva). Ředitel školy
kontaktuje KHS, která stanoví další opatření. O těchto opatřeních informuje
ŘŠ zákonné zástupce a zřizovatele školy.
Základní desinfekci prostor provede pověřená osoba.

8. Roušky



V případě nutnosti škola poskytne roušky.
Opakované úmyslné nenošení roušek žáky bude postihováno podle
Sankčního řádu školy. O této skutečnosti budou informováni ZZ.

9. Ochrana zaměstnanců školy




Škola zajistí dostatek desinfekčních prostředků a ochranných pomůcek.
V případě pocitu ohrožení může zaměstnanec požádat o zvýšené ochranné
pomůcky (např. štít).
V případě nemoci oznámí neprodleně tuto skutečnost vedení školy.
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10. Akce školy




Škola bude v tomto školním roce minimalizovat kontakt žáků z různých
tříd a ročníků.
V případě pořádání akcí si škola vyhrazuje právo stanovit hygienická
opatření dle aktuální situace s šířením COVID 19.
Pořádání tradičních akcí bude v průběhu školního roku upřesňováno. Akce
související s výukou (např. plavání, dopravní výchova aj.) budou probíhat,
žáci se budou řídit pokyny KHS, pořádající organizace, vedení školy.

11. Výuka







Věci spojené s výukou bude mít žák označené a uložené na místě, které určí
vyučující.
Věci na výtvarnou výchovu bude mít žák uložené v boxu či krabici.
Žáci 1. stupně se na hodiny tělesné výchovy budou převlékat ve své
kmenové třídě.
Všichni žáci budou mít věci na tělesnou výchovu uložené v šatní skříňce.
Vyučující budou pravidelně upozorňovat žáky na výměnu cvičebního
úboru.
V případě rozšíření virového onemocnění je distanční výuka pro žáky
povinná.

12. Zapojení žáků do výuky





Třídní učitelé vytipují žáky, kteří se během karantény nezapojovali.
Vedení školy zajistí pomocí ankety, jaké jsou možnosti žáků v případné
distanční výuce (např. připojení na internet, vlastnictví PC aj.)
Vedení školy zajistí možnost doučování žáků ohrožených neúspěchem.
Všichni dbají na individuální přístup k žákům.
Důraz je kladen na spolupráci mezi školou, zákonnými zástupci a žáky a na
poskytování zpětné vazby.

13. Prevence



Všichni dbají na opakovanou edukaci žáků (především hygienické návyky).
Všichni vyučující mají povinnost sledovat začlenění žáků do vzdělávacího
procesu, podporovat je a motivovat k práci. Dále sledují možné projevy
nežádoucího chování.

14. Školní družina


Provoz se řídí Řádem školní družiny.
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15. Zajištění úklidu


Úklid se řídí hygienickými pravidly a standardem úklidu (viz manuál).

16. Ošetřovné



Pokud je žák umístěn do karantény, vystavuje ošetřovné dětský lékař.
V případě uzavření školy vystavuje ošetřovné vedení školy na základě
žádosti ZZ. Ošetřovné lze zaslat elektronicky, popř. předat osobně.

17. Jídelna










Všichni návštěvníci jídelny jsou povinni respektovat pravidla stanovena ZŠ
O. Březiny.
Vstup cizích osob do jídelny v průběhu výdeje obědů není možný.
Všichni strávníci se v jídelně zdržují jenom po nezbytně nutnou dobu
oběda.
Všichni respektují pravidla dozoru a ostatních zaměstnanců.
Strávníci si při vstupu do budovy vydezinfikují ruce.
Každá škola bude využívat pouze určenou část jídelny a k ní příslušný
výdej.
U výdejního okénka si strávník odebere oběd (polévka, hlavní jídlo), bude
mu podán balený příbor.
Saláty budou nachystány na miskách v chladícím salátovém stole a pití
bude k dispozici ve vířičích (nutno dbát zvýšené hygieny při jejich odběru).
Veškeré přídavky budou vydávány pouze na čisté nádobí (sklenička, talíř).

Vyřizování stravného je možné od 7:00 hod. do 8:30 hod. popřípadě telefonicky
(565 598 170) a emailem (obedy@zsobreziny.cz)
Výdej jídla do jídlonosiče v první den nemoci není možný. Strávník má možnost
odhlásit oběd do 8:00 hod. daného dne.
Podle vývoje epidemiologické situace se opatření mohou měnit. O případných
změnách budeme informovat.

Kontakty
Ředitel školy – 603 167 017, 567 579 021
Sekretariát – 567 579 020
KHS
Zdroje
MŠMT - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 (Manuál)

Stránka 6 z 6

