Milé děti, vážení rodiče,
dovolte nám předat vám několik informací týkajících se organizace zahájení školního roku
před jeho začátkem. Tyto informace vycházejí z manuálu MŠMT.













Naše škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se
školskými právními předpisy.
Od žáků před prvním příchodem do školy nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.
Počty žáků ve třídách/skupinách nebudou nijak omezeny.
Zahájení školního roku proběhne 1.9.2020 – ukončení vyučování v 8:45hod.
V dalších dnech od 2.9. do 4.9.2020 budou žáci řešit se svými třídními učiteli organizační
záležitosti v rámci třídnických hodin – vrácení učebnic loňského roku, rozdání nových
učebnic, úhrada a rozdání sešitů apod. V těchto dnech bude vyučování končit pro 1. stupeň
v 11:30hod, pro 2. stupeň ve 12:15hod.
Není nařízeno plošné nošení roušek ve třídě, ani ve společných prostorách školy. Toto
ponecháváme prozatím na dobrovolnosti a na zvážení každého rodiče/žáka. Škola se však
musí řídit tzv. semaforem a další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na
protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany
veřejného zdraví v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou
Krajskou hygienickou stanicí, příp. na celostátní úrovni Ministerstvem zdravotnictví. /
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblastiochrany-verejneho-zdravi.pdf. /
Při příchodu a stejně tak po celou dobu pobytu ve škole bude nutné, aby děti dodržovaly
vzájemný odstup.
Upozorňujeme, že osoby /žáci, rodiče/ s příznaky infekčního onemocnění nemohou do
školy vstoupit. Proto vás žádáme, abyste své děti, které trpí jakýmkoliv respiračním
onemocněním (nachlazení - rýma, kašel, teplota atd.) do školy neposílali.
V případě, že žák přijde do školy s jakýmkoliv příznakem nachlazení, je naší povinností ho
okamžitě poslat domů

Hygienická pravidla





U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, školní družině jsou k dispozici prostředky
k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje
ruce vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu
rukou po celou dobu svého pobytu ve škole, tj. při příchodu do školy, povinně po každé
návštěvě WC, před každým jídlem, po příchodu do školní jídelny, do školní družiny atd.
Dalším velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a
ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se bude provádět opakovaně,
krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovacích hodin. A také před návštěvou
odborných učeben, kde dochází ke střídání žáků.





Ve škole je zajištěno bezpečné osoušení rukou – papírové ručníky na jedno použití a osoušeči
rukou na WC.
Přesto doporučujeme rodičům, aby každý žák měl u sebe k dispozici vlastní lahvičku
s dezinfekčním gelem pro osobní použití.
Žádáme rodiče o spolupráci při předání informací a poučení Vašich dětí o správné hygieně a
bezpečném chování ještě před zahájením školního roku. Zároveň chceme poprosit o
vzájemnou ohleduplnost k ostatním účastníkům při pobytu ve škole a maximální dodržování
výše stanovených hygienických pravidel.

Postup školy v případě podezření výskytu COVID-19 ve škole


Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit
„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od
ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona
o ochraně veřejného zdraví).
 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku,
bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale musí těmto
příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění nutné volit tento postup:
1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy
školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný
zástupce žáka – tuto skutečnost škola neprodleně oznámí zákonnému zástupci a
informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí a odchodu ze školy (viz. bod č.
3)
3. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do předem připravené
samostatné místnosti a současně se informuje zákonný zástupce žáka s ohledem
na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
 Ve všech uvedených případech informujeme zákonného zástupce, že má povinnost
neprodleně telefonicky kontaktovat svého dětského lékaře, který rozhodne o dalším
postupu.
 Žákovi 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

Výskyt onemocnění COVID-19 ve škole – distanční vzdělávání


Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením
MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více
než poloviny žáků třídy.



Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na
jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne,
pokračují v prezenčním vzdělávání.
Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.





Školní stravování





Školní stravování budeme poskytovat za přísnějších hygienických podmínek
Hygiena a úklid budou prováděny podle zpřísněných hygienických pravidel (viz. výše)
Bude kladen důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.
Nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a
využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).
Neváhejte přihlásit své děti ke školnímu stravování. V případě, že zvažujete přihlásit své
dítě, odevzdejte z důvodu omezené kapacity přihlášku co nejdříve, i kdyby se vaše dítě
začalo stravovat až v dalších měsících.



Školní družina, školní klub






Provoz bude fungovat ve standartním režimu za přísnějších hygienických pravidel
V 1. pololetí 2020/21 budou přihlášené děti osvobozeny od poplatků za školní družinu
a školní klub (kroužky).
V případě, že zvažujete přihlásit své dítě do školní družiny, či na kroužky, odevzdejte
z důvodu omezené kapacity přihlášku co nejdříve, i kdyby se vaše dítě začalo
zúčastňovat těchto aktivit až v dalších měsících.
Ranní provoz školní družiny bude zahájen od 2.9.2020

Ve Vejprtech dne 27.8.2020

ZŠ a MŠ Vejprty

