PROVOZ ZŠ V. MENŠÍKA IVANČICE, OKRES BRNO – VENKOV,
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021, VZHLEDEM KE COVID-19

Zpracováno dle Manuálu metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
a z podkladů Ministerstva zdravotnictví (MZd)

ZŠ V. Menšíka Ivančice, okres Brno – venkov, zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost
v úterý 1. září 2020 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
•
•
•
•
•
•
•

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy
a pohybu osob před budovou školy.
Zákonným zástupcům žáků a dalším osobám není vstup do školy a pobyt uvnitř budov školy
povolen. Omezeně může do 15. září 2020 pouze 1 zákonný zástupce doprovázet do budovy
školy žáka přípravné třídy a 1. třídy a v budově školy se zdrží co nejkratší možnou dobu.
Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do školy zakázán.
Od 10. září 2020 je povinné nosit ochranu úst a nosu (roušku) ve všech vnitřních prostorách
všech tří budov základní školy. Tato povinnost se netýká přímo výuky ve třídách a učebnách.
Žáci si každý den přinesou 2 čisté roušky a sáček na uložení použitých roušek.
Žák je povinen nosit roušku ve školní jídelně po celou dobu jeho přítomnosti v těchto
prostorách, pouze po dobu konzumace oběda u stolu si ji odloží do svého igelitového sáčku.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU
•

•

•
•
•

U vstupu do budovy školy žáci využijí dezinfekci rukou, v každé učebně/jídelně/oddělení
ŠD/hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách
s dávkovačem, mohou používat i dezinfekci vlastní.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje
ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu
svého pobytu ve škole.
Je zajištěno bezpečné osoušení rukou papírovými ručníky na jedno použití.
V učebnách a ostatních využívaných prostorách školy se bude často a intenzivně větrat, a to
nejlépe okny – čerstvým vzduchem.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení, povrchů a předmětů probíhá vícekrát denně.

ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU
•

Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému
semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-voblastiochrany-verejneho-zdravi.pdf.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
•

•
•

Škola volí tento postup:
➢ příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy
školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce;
➢ příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný
zástupce žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a
informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy;
pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
➢ příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole;
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené
samostatné místnosti – izolace od ostatních přítomných ve škole a současně
informování zákonného zástupce, aby si dítě bezodkladně vyzvedl a opustil
v nejkratším možném čase budovu školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky
kontaktovat praktického 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 (potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY
•
•

•

•

•
•

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.
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.
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce
nezletilých žáků a svého zřizovatele.
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 alespoň jedné třídy.
Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním (dálkovým) způsobem, žáci
mají povinnost se distančně vzdělávat.
Ostatní žáci, kterých se nařízená karanténa netýká, pokračují v prezenčním vzdělávání.

V Ivančicích 9. září 2020

Mgr. Lenka Vokurková, řed. školy

