Mimořádná opatření související s provozem školy v období aktuálního ohrožení
šířením nemoci COVID-19
Ředitel školy přijal následující mimořádná opatření:

-

-

-

Všichni zaměstnanci byli seznámeni s materiály MŠMT, které se týkají ochrany zdraví v mateřské a
základní škole (vždy dle místa výkonu práce a pracovní pozice). Jsou povinni se jimi, s ohledem na
konkrétní provoz daného pracoviště školy, řídit.
Na dodržování těchto pravidel dětmi, žáky a zákonnými zástupci budou dohlížet všichni zaměstnanci
školy, především pedagogičtí pracovníci.
Na dodržování těchto pravidel zaměstnanci školy budou dohlížet vedoucí pracovníci: ředitel školy,
zástupkyně ředitele, vedoucí mateřské školy, vedoucí školní kuchyně a technický pracovník.
Jsou provedeny organizační změny vzdělávacího procesu, které jsou nezbytné pro dodržení těchto
pravidel.
o Vzdělávací a zájmové aktivity budou upraveny tak, aby byla zajištěna hygienická a
epidemiologická opatření.
o MŠ:
 Děti budou nově zařazeny do skupin dle jejich postupného návratu do MŠ
o ZŠ:
 Žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 žáků, ve kterých se budou
vzdělávat a ve kterých budou probíhat i veškeré další činnosti žáků ve škole.
 Není poskytována ranní družina.
 Žáci budou vzděláváni v dopoledním a odpoledním bloku dle pokynů MŠMT.
 Výuka tělesné výchovy v běžné podobě nebude probíhat.
Jsou provedeny změny organizace přítomnosti a pohybu dětí, žáků a dalších osob ve škole:
o Příchod ke škole a pohyb před školou
 Není povoleno shromažďování osob před jednotlivými budovami školy, v případě
potřeby zajistí organizaci osob před školou zaměstnanci školy.
 Dodržení dvoumetrových rozestupů a povinnost zakrytí úst a nosu se řídí krizovými
nebo mimořádnými opatřeními vlády.
 Pro žáky ZŠ platí, že pedagogičtí pracovníci zajistí vyzvedávání žáků a jejich
organizaci do skupin tak, jak budou následně společně ve třídách.
o Vstup do budov školy:
 Vstup do budov školy je zakázán všem osobám kromě zaměstnanců, dětí a žáků všem
osobám. Výjimky může udělit pouze zaměstnanec školy osobě s rouškou, která uvede
závažný důvod ke vstupu do školy – důvodem není doprovod dítěte nebo žáka.
 Do školy nesmí nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota,
kašel, náhlá ztráta chuti a čichu,….). Zajistí každý zaměstnanec školy.
o Pobyt v mateřské nebo základní škole:
 Pokud dítě nebo žák vykazuje některý z možných příznaků onemocnění COVID-19,
bude umístěn do samostatné místnosti, pedagogický pracovník kontaktuje zákonné
zástupce a ti si dítě nebo žáka okamžitě vyzvednou. O podezření informuje nadřízený
pedagogický pracovník Krajskou hygienickou stanici Karlovy Vary, pracoviště Cheb.
 Pokud se příznaky onemocnění COVID-19 vyskytnou u zaměstnance školy, musí
školu s použitím roušky a požadovaného odstupu opustit.
o MŠ:
 Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné trávit maximální část dne venku
v areálu MŠ.
 Při pobytu v areálu školy děti ani pedagogičtí pracovníci mít roušky nemusí.
 Běžné mýdlo na toaletách a v umývárnách bylo nahrazeno dezinfekčním mýdlem.

o ZŠ:





-

-

-

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák má nejméně dvě roušky a igelitový sáček na jejich uložení.
Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Šatny budou mimo provoz, žáci si odloží svrchní oděv a přezutí na (v případě obuvi
pod) vedlejší volné místo u stolku, u kterého budou sedět.
 Jednotlivé skupiny žáků se budou přesouvat tak, aby nedocházelo k jejich kontaktům.
 Je dodržována zásada - jeden žák v lavici ve třídě.
 Roušky ve třídě musí použít žáci i učitelé pouze v případě kontaktu bližšího než 1,5
metru.
 Po každém vzdělávacím bloku si žáci vydezinfikují nebo umyjí ruce.
Jsou realizována další opatření pro zvýšení hygieny:
o Škola zajistila dostatečné množství dezinfekčních a ochranných prostředků.
o Byl proveden důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.
o Úklid je prováděn podle zpřísněných podmínek uvedených v doporučení MŠMT
o Úklidový personál byl poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a
dezinfekci povrchů a předmětů.
o Je prováděno důkladné, každodenní vyčištění prostor, kde se děti, žáci a zaměstnanci školy
pohybují. Každý den jsou vyprázdněny odpadkové koše.
o Několikrát denně je prováděna dezinfekce povrchů a předmětů, které používá zvláště velký
počet osob (např. kliky, vypínače).
o Ve třídách zajistí pedagogičtí pracovníci pravidelné větrání otevřením oken – alespoň 5 minut
jednou za hodinu.
o Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem k zjištění zvýšené teploty či horečky dětí a
žáků.
o MŠ
 Dotčení pracovníci musí při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla,
likvidaci odpadů atd. používat ochranné rukavice.
 Po příchodu si každý musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
o ZŠ
 Toalety a umývárny jsou vybaveny dezinfekčním tekutým mýdlem, dezinfekcí a
jednorázovými papírovými ručníky.
 Žáci použijí po příchodu do školy dezinfekci na ruce.
Organizace stravování:
o Školní stravování probíhá v běžné podobě, nejsou zajišťovány studené balíčky se stravou.
o Každé dítě nebo žák si před vstupem do jídelny umyje nebo vydezinfikuje ruce – dohled
zajistí pedagogičtí pracovníci.
o Pokrmy vydává pouze personál školní jídelny. Stejným způsobem se vydává i vše další:
příbory a nápoje.
o V případě stravování žáků ve školní jídelně musí žáci dodržovat rozestupy, nesetkávají se
žáci z více skupin. Roušky si sundávají pouze při konzumaci jídla a pití – do vlastního sáčku.
Pokud žák nebude opakovaně respektovat tato pravidla a to ani po upozornění zákonných zástupců,
bude toto důvodem k jeho nevpuštění do školy, k vyřazení ze skupiny či přípravy.
Každý týden (nejméně do 30. 6. 2020) budou tyto změny revidovány, bude posouzena jejich
účinnost, a v případě potřeby bude přistoupeno k jejich úpravám.

Plesná 11. 5. 2020
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