Základní škola a Mateřská škola Vejprty
Organizace vzdělávacích aktivit a dalších souvislostí spojených s činností dětských skupin
v období od 25.5 do 30.6. 2020
Milé děti, vážení rodiče,
od 25.5. bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně na vzdělávacích aktivitách školy
formou školních skupin. Děti budou zařazovány do dětských skupin do maximálního počtu 15 dětí.
Účast na této vzdělávací formě bude nepovinná. I nadále bude pro děti, které nebudou
navštěvovat školu, pokračovat distanční forma výuky. Ministerstvo ve svém manuálu stanovilo
podmínky, za kterých se děti budou moci činnosti dětských skupin účastnit. Víme, že se hodně dětí do
školy těší a naší snahou je, abychom jejich představy naplnili. Rádi bychom však upozornili, že
organizační opatření mohou být pro řadu dětí zklamáním. Striktně nastavená pravidla požadující
dvoumetrové rozestupy a nutnost používání roušek v převážné části dne jsou jen některými
opatřeními, které škola musí dodržovat, aby vyhověla nastaveným pravidlům. Zároveň představy
rodičů se diametrálně liší a to jak na nošení roušek, tak také na organizaci opatření v průběhu
školních aktivit. Přirozeně vyhovět všem takto vzájemně odlišným představám není možné. Z těchto
důvodů uvádíme níže jasně nastavená pravidla, která budeme vyžadovat, aby byla striktně
dodržována. V této souvislosti prosíme o spolupráci rodiče při vysvětlení hygienických a
organizačních opatření svým dětem před nástupem do školy.
Do dětských skupin mohou být zařazeni pouze žáci, kteří sami a nebo jejich rodinní
příslušníci žijící ve společné domácnosti nepatří do rizikové skupiny a zároveň požádají školu
formou přihlášky o zařazení dítěte do dětské skupiny. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně
naplňuje jeden bod ze stanovených rizikových bodů nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv
osoba žijící ve společné domácnosti viz. příloha - čestné prohlášení. Doporučuje se, aby zákonní
zástupci zvážili dobře všechny rizikové faktory. Vyplněné a podepsané čestné prohlášení předají děti
třídnímu učiteli 25.5.2020 po příchpdu do školy. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty
nepodepíše a neodevzdá, nebude jejich dítěti umožněno zařazení do dětské skupiny. Zároveň
chceme upozornit, že i přes všechna níže uváděná pravidla a přijatá opatření škola nemůže
garantovat, že nedojde ve škole k možnému přenosu nákazy Covid-19.

Dětské skupiny a organizační zařazení dětí:
1. Dětské skupiny budou tvořeny maximálně 15 žáky. Složení skupin je neměnné po celou dobu
docházky tj. do 30.6.2020.
2. Přihlášky rodiče odevzdají do 13.5.2020, v odůvodněných případech do 18.5.2020. Přihláškou
vyjadřují zájem o zařazení do školní skupiny a docházky do školy.
Přihlášky je možné doručit následujícími způsoby:
1. Do datové schránky školy : iwjraai
2. Podepsané a nascanované na e-mail : ekonom.zsvejprty@seznam.cz
3. Poštou na adresu : ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 723/2, 431 91 Vejprty
4. Ve vestibulu školy vložit na určené a označené místo.
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Přihláška a čestné proshlášení jsou součástí tohoto dokumentu, ke stažení na webu školy, nebo
k osobnímu vyzvednutí ve vestibulu školy.
3. Bude-li zájem o docházku do školy větší než jsou organizační, personální nebo technické možnosti
školy, rozhodne o přijetí do skupiny ředitel školy podle následujících kritérií.
Kritéria:
a) Zaměstnání obou rodičů.
b) Technické podmínky pro domácí vzdělávání.
c) Předpoklady pro zvládnutí distanční formy vzdělávání.
4. Skupiny žáků budou vytvořeny na základě počtů přihlášených žáků a mohou být tvořeny žáky
z různých ročníků, tříd.
5. Žáka nelze zařadit do skupiny později, než k 25.5.2020.
6. Pedagogičtí pracovníci přidělení ke skupině se nebudou měnit a pracují pouze se svojí skupinou.

Vzdělávací aktivity:
1. Dopolední část – začíná a končí dle harmonogramu pro jednotlivé třídy
Obsahem dopolední činnosti budou vzdělávací aktivity, které škola realizuje v rámci vzdělávání
na dálku.
2. Odpolední část – začíná ve 12.00 a končí nejdéle v 16.00
Obsahem odpolední činnosti bude zajištění organizačně možných zájmových aktivit. Z důvodů
těchto odpoledních zájmových aktivit bude možné si dítě vyzvednout nejdříve ve 14:00hod.
 Obsah a forma všech činností bude zvolena tak, aby byla zajištěna hygienická a
epidemiologická opatření.
 Dopolední a odpolední aktivity budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci tj. učitelé, asistenti a
vychovatelé.
 Odchod žáků bude řešen individuálně dle požadavků rodičů vyjádřených na přihlášce.
 Škola povede evidenci o docházce a v případě nepřítomnosti delší než 3 dny bude žádat od
rodičů informaci o důvodech nepřítomnosti.

Organizace dne:




Ranní příchod do školy:
Při cestě do školy a ze školy se na děti vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními
tj. zakrytí úst a nosu rouškou s dodržováním vzájemného odstupu 2 metry mezi jednotlivými
dětmi.
Příchod do školy, vstup do školy:
Pro vstup do školy budou využity oba vchody z ulice Moskevská.
Harmonogram příchodů do školy a rozdělení vchodů pro vstup do školy
Čas příchodu
1.vchod (u hasičárny)
2.vchod (u fary)
7.40 – 7.45
2.třída
1.třída
7.45 – 7.50
4.B
7.50 – 7.55
3.třída
7.55. – 8.00
4.A.
5.třída
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V případě odlišného počtu skupin budou příchody do školy upraveny a rodiče informováni spolu
se závěrečnými informacemi, které škola bude rozesílat a předávat 21.5.2020.
Při příchodu a stejně tak po celou dobu pobytu ve škole bude nutné, aby děti dodržovaly
vzájemný odstup dva metry a měly nasazené roušky dle pokynů pedagogického pracovníka.
Ve vymezeném čase budou dveře otevřené a žáci budou samostatně vstupovat do školy bez
nutnosti použít čipy a plynule se přesunou na chodbu ke své třídě, kde bude pro každou třídu
připravena improvizovaná šatna. Děti budou mít označené svoje místo (židle), kam si dají přes
opěradla svrchní ošacení a pod židli boty. Přezůvky si budou nosit každý den domů.
Po přezutí si děti důkladně umyjí, osuší ruce a následně vydezinfikují.
Vstup v časech odchodu a příchodu dětí do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv
doprovázejícím osobám.
Případné administrativní záležitosti budou s rodiči řešeny až po 8.15 hodin tak, aby nedocházelo
k možnosti setkání dospělých osob se žáky.
Harmonogram ukončení vyučování pro jednotlivé třídy (dopolední část) :
Třída
1.tř.
2.tř.
3.tř.
4.A
4.B
5.tř.

Čas ukončení vyučování
11 : 20
11 : 40
11 : 45
11 : 45
11 : 50
11 : 50

Tento časový harmonogram ukončení vyučování je z důvodů organizace školního stravování.

Organizace pobytu v budově školy, ve třídě :



Přestávky – časy vyučovacích hodin a následně přestávek budou stanoveny tak, aby nedocházelo
ke kontaktům jednotlivých skupin a jednotlivců.
Při činnostech a přesunech bude dodržována dle možností bezpečná vzdálenost dva metry. Při
pobytu v lavicích nemusí žáci mít na ústech roušky. Roušky musí odložit do přineseného sáčku.

Epidemiologická opatření :


Vzhledem k tomu, že z doporučení SZÚ ČR vyplývá, že po zvlhnutí roušky zcela ztrácí svůj význam
a vzhledem k předpokládaným velmi vysokým teplotám, které v předcházejících letech v ČR
panovaly v období konce května a června každý žák bude mít s sebou na dopolední aktivity
minimálně dvě roušky, na odpolední aktivity také minimálně dvě roušky a sáček na uložení
použitých roušek. Roušky musí dítěti dobře na obličeji přiléhat a nesmí z obličeje padat.
Prosíme rodiče, aby zvolili správnou velikost. Preferujeme a doporučujeme jednorázové
roušky, které se po dvou hodinách vyhodí.
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V případě použití látkové roušky žádáme, aby byl dodržován postup doporučený Státním
zdravotní ústavem ČR viz. příloha - odkazy níže nebo přiložené informace k používání roušek a
látkových roušek.
http://www.szu.cz/tema/prevence/jak-pouzivat-latkove-rousky
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Letaky/Rouska/jak_pouzivat_rousku.pdf














Při následné opakovaném použití roušek musí být postupováno takto: Látkovou roušku vyvařte
ideálně na 90 stupňů Celsia po dobu cca 5 minut. Po usušení ji ještě vyžehlete z obou stran.
(doporučení SZÚ ČR)
Dětem jednotlivých tříd budou vymezeny časy a prostory, ve kterých se budou pohybovat
(chodby, toalety).
Všichni žáci musí striktně dodržovat stanovená hygienická pravidla a z těchto vycházející
organizační pravidla. Jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného
zástupce žáka, bude důvodem k okamžitému vyřazení žáka ze skupiny. Žák bude následně
vzděláván v domácím prostředí.
V případě podezření na onemocnění zjištěného ve škole, bude dítě umístěno do samostatné
místnosti pro tento účel určené. Zákonný zástupce si své dítě musí okamžitě vyzvednout po
upozornění pracovníkem školy.
V případě, že dojde k potvrzení výskytu nemoci, bude dotčená třída vyjmuta z možnosti docházky
do školy. Je možné, že i škola bude bezodkladně uzavřena a bude přerušen její provoz. Následně
bude postupováno dle pokynů epidemiologů KHS Ústí nad Labem.
Rodiče všech žáků jsou povinni sledovat zdravotní stav svého dítěte a v případě podezření a
příznaků nemoci především, kterými jsou kašel, dušnost, jakékoliv příznaky infekce dýchacích
cest, zvýšená teplota, ztráta chuti a čichu jsou povinni o těchto příznacích informovat
pracovníky školy. (tel.:474 386 124, 774 483 842).
Stejně tak musí oznámit jakékoli podezření při kontaktu s nemocnými osobami nebo osobami
s výše uvedenými příznaky.

Pravidla pro poskytování školní stravování:




Školní stravování bude zajištěno pouze pro žáky, kteří budou pokračovat i v odpolední činnosti.
Obědy budou vydávány běžným způsobem tj. teplý oběd.
Z důvodu udržení homogenity skupin budou jednotlivé třídy docházet do jídelny samostatně dle
následujícího rozvrhu :
Třída
1.tř.
2.tř.
3.tř.
4.A
4.B
5.tř.



Odchod ze školy na oběd
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00

Návrat do školy z oběda
11:50
12:10
12:30
12:50
13:10
13:30

Dle našich předpokladů bude 6 skupin. Bude-li skupin více, rozvrh bude upřesněn.
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V závěru ustanovení těchto opatření Vás chceme požádat o spolupráci při předání informací a
poučení Vašich dětí ještě před zahájením činnosti dětských skupin, společně s nácvikem správné
manipulace s rouškou. Zároveň chceme poprosit o vzájemnou ohleduplnost k ostatním účastníkům
při pobytu ve škole a maximální dodržování výše stanovených hygienických pravidel týkajících se
především používání roušek.

Ve Vejprtech dne 6.5.2020

Mgr.Tomáš Kluc

Příloha - Materiál SZÚ ČR
Doporučení k využití látkových roušek
• Z čeho mám roušku ušít? Jaký materiál je nejvhodnější?
Látkové roušky je vhodné ušít ideálně z bavlny, hustě tkané, např. sypkovina, z potahu na polštáře atd.
• Jak dlouho mohu nosit látkovou roušku?
Roušku noste, dokud nezvlhne, cca 1-2 hodiny. Pak se její účinnost snižuje.
Mějte proto u sebe více roušek.
• Co s použitou látkovou rouškou?
Roušku sundejte z obličeje bez kontaktu s přední zevní plochou a vložte do
igelitového sáčku. Sáček uzavřete. Potom si umyjte nebo vydezinfikujte ruce.
• Lze látkové roušky nosit opakovaně?
Ano, látkové roušky lze po vyprání a vyžehlení použít opakovaně. Látkovou roušku vyvařte ideálně na 90 stupňů Celsia po
dobu cca 5 minut. Po usušení ji ještě vyžehlete z obou stran.
• Jak mám roušku nosit?
Rouška by vám měla zakrývat nos a ústa a měla by pevně přiléhat k obličeji. Při nošení roušky nesahejte na její zevní plochu
a nesahejte si na obličej, zejména oči, nos a ústa.
• Kdy mám roušku nosit ve škole?
Vždy, když budu vstávat ze svého pracovního místa tj. lavice.
Podle dostupných důkazů poskytují látkové roušky nižší ochranu než chirurgické roušky a mohou dokonce zvýšit riziko
infekce při zvlhnutí, průniku tekutin a retencí viru. Průnik virových částic tkaninou je vysoký. V jedné studii rouškou proniklo
40 – 90 % částic. V rámci randomizované kontrolované studie, která srovnávala respirační onemocnění podobná chřipce
(influenza-like illness) s laboratorně potvrzenými respiračními infekcemi byl v klastru zdravotníků používajících látkové
roušky významně vyšší výskyt onemocnění než ve skupině, která používala chirurgické roušky [1,2].
Běžné látkové roušky nejsou považovány za ochranné proti virovým infekcím a jejich používání by nemělo být podporováno.
V kontextu s vážným nedostatkem osobních ochranných prostředků a jen v případě, že nejsou k dispozici chirurgické roušky
nebo respirátory, je podle US CDC možné jako dočasné řešení použití doma vyrobených látkových roušek (šátků), dokud
nebudou dostupné standardní osobní ochranné prostředky.
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Přihláška do činnosti dětské skupiny v období od 25.5. do 30.6.2020
Já, jméno a příjmení matky/otce

……………………..…………………………………………………………………………….

přihlašuji svou dceru/svého syna, jméno a příjmení ………………..…………………………………………...............
do činností dětské skupiny na období od 25.5. do 30.6. 2020 v Základní škole a Mateřské škole Vejprty.
Před prvním příchodem, tj. 25.5.2020, mého dítěte do školy odevzdám čestné prohlášení o neexistenci
virového infekčního onemocnění a prohlášení o seznámení vymezených osob s rizikovými faktory.
Podáním této přihlášky potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s organizací vzdělávacích aktivit a dalších
souvislostí spojených s činností dětských skupin v období od 25.5 do 30.6. 2020.

□

Moje dcera/můj syn se bude účastnit pouze dopoledních činností dětské skupiny a následně bude odcházet
samostatně / s doprovodem další osoby* : jméno a příjmení ………………………………..……………………………………….

□

Moje dcera/můj syn se bude účastnit dopoledních a odpoledních činností dětské skupiny a bude odcházet
samostatně / s doprovodem další osoby*: jméno a příjmení ….………………………..…………………………………………………………
v ………………………..hod. (nejdéle 16.00 hod.)

Prosíme označte křížkem vždy jednu z možností a doplňte čas odchodu Vašeho dítěte.
*Nehodící se škrtněte

Pro posouzení kritérií pro přijetí žádáme o aktuální údaje:
ZAMĚSTNÁNÍ

AKTUÁLNÍ TEL.Č.

MATKA

OTEC

Ve Vejprtech dne: …………………………….

Podpis zákonného zástupce, který jedná v souladu za oba zákonné zástupce: …………………………………………
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)
…............................................................................................................................................................
datum narození: ...................................................................................................................................
trvale bytem: ….....................................................................................................................................
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
V .......................................
Dne ...................................
………………………………………………………………………………
Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání
nebo
Podpis zákonného zástupce nezletilého
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

