Mimořádná opatření související s provozem školy v období aktuálního ohrožení
šířením nemoci COVID-19
Ředitel školy přijal od 1. 9. 2021 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.
Jsou provedeny změny organizace přítomnosti a pohybu dětí, žáků a dalších osob ve škole:
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o Vstup do budov školy (platí pro budovy ZŠ i MŠ, pokud není rozlišeno dále):
Vstup do budov základní a mateřské školy je zakázán všem osobám kromě zaměstnanců,
zaměstnanců ZUŠ Luby (pokud vyučují), dětí a žáků. Výjimky může udělit pouze zaměstnanec
školy osobě s rouškou, která uvede závažný důvod ke vstupu do školy – důvodem je doprovod
dítěte nebo žáka 1. třídy dne 1. září. 2021. Výjimku dále tvoří 1 zákonný zástupce s nasazenou
rouškou, který doprovází žáka 1. třídy do šatny. Tato výjimka platí pouze v průběhu měsíce září
2021. Dalšími osobami, které nemusí mít ochranu dýchacích cest, jsou:
o osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se
závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto zákazu,
o osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek
dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby
jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto
opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském
potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný
prostředek dýchacích cest.
Vstup do budov mateřské školy je povolen vždy pouze jedné osobě, která doprovází dítě obvykle
za účelem předání nebo vyzvednutí dítěte. Tato osoba musí mít nasazenu roušku či použít jiné
ochrany dýchacích cest po celou dobu přítomnosti v budovách MŠ. Tato osoba po předání nebo
vyzvednutí dítěte neprodleně opustí budovu i zahradu MŠ.
Do školy nesmí nikdo s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma,
dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).
Zajistí každý zaměstnanec školy.
Žáci vstupují do budovy základní školy vždy s rouškou nebo jinou ochranou dýchacích cest – dle
požadavků Ministerstva zdravotnictví ČR.
o Pobyt v mateřské nebo základní škole, školní družině:
Pedagogičtí pracovníci zdůrazní dětem a žákům zásady osobní a respirační hygieny, např., že je
nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si
umýt ruce, v co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje
ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje
hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
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Děti, žáci i zaměstnanci se ve společných prostorách školy a školky pohybují vždy s rouškou,
případně jinou ochranou dýchacích cest (dle akruálních opatření ministerstva zdravotnictví).
Výjimka platí pro zaměstnance za podmínky dodržení dvoumetrového rozestupu od dalších osob.
Pokud dítě nebo žák vykazuje některý z možných příznaků onemocnění COVID-19, nasadí si
roušku a bude umístěn do samostatné místnosti. Pedagogický pracovník kontaktuje zákonné
zástupce a ti si dítě nebo žáka okamžitě vyzvednou.
Pokud se u dítěte nebo žáka projeví nestandardní příznaky, u kterých nelze určit, zda jsou příznaky
možného onemocnění COVID-19, bude se i ve třídě pohybovat s rouškou.
Pokud se příznaky onemocnění COVID-19 vyskytnou u zaměstnance školy, musí školu s použitím
respirátoru a požadovaného odstupu opustit.
Pokud se u zaměstnance projeví nestandardní příznaky, u kterých nelze určit, zda jsou příznaky
možného onemocnění COVID-19, bude se i ve třídě pohybovat s respirátorem.
Žáci i vychovatelé ve školní družině musí mít vždy roušky pouze v době, kdy se budou setkávat
jednotlivá oddělení ŠD, tedy typicky v ranní družině..
Pohybové aktivity jsou v maximální míře prováděny ve venkovním prostředí.
o MŠ:
Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné trávit maximální část dne venku v areálu MŠ.
MŠ vymezí prostor sloužící k izolaci žáků, u kterých se projevují příznaky, které by mohly
signalizovat onemocnění Covid-19.
Ve zvýšené míře bude vykonáván dohled nad osobní hygienou dětí.
Provoz MŠ je organizován tak, aby se děti z jednotlivých oddělení během pobytu v MŠ nesetkaly.
Výjimkou je ranní příchod do šatny, kdy jsou rodiče i děti vybaveni rouškami.
Děti ani pedagogové ve třídě mít roušky nemusí.
Oddělení MŠ v ulici Školní bude chodit na obědy dříve, tak, aby se děti na obědě nesetkaly se
žáky.
o ZŠ:
Každý žák má nejméně dvě roušky a igelitový sáček sloužící k jejich uložení.
Škola vymezí prostor sloužící k izolaci žáků, u kterých se projevují příznaky, které by mohly
signalizovat onemocnění Covid-19.
Šatny slouží pouze pro převlečení, přezutí a uložení částí oděvů a bot do skříněk, žáci se v šatnách
nezdržují.
Jednotlivé skupiny žáků se budou přesouvat tak, aby se omezily jejich kontakty.
Žáci ani vyučující nemusí mít roušky při vyučovací hodině, záleží na jejich individuálním
rozhodnutí. Výjimkou jsou žáci, kteří odmítnou testování 1., 6. a 9. září a nespadají do výjimek
určených ministerstvem zdravotnictví (14 dnů od ukončeného očkování, prodělání nemoci covid
v určené lhůtě, ti, kteří si přinesou potvrzení o PCR nebo antigenním testování ve stanovené lhůtě,
…).
Při tělesné výchově žáci 1. stupně mít roušky nemusí, žáci druhého stupně mít roušky musí, pokud
nebude hodina tělocviku probíhat ve venkovních prostorách.
Pokud jsou žáci z více tříd spojeni na tělocvik (týká se druhého stupně) a využívají k převlečení
šatny u tělocvičen, zajistí vyučující, aby se žáci z jednotlivých tříd převlékali odděleně (každá třída
v jedné šatně).
Jsou realizována další opatření pro zvýšení hygieny:
o Škola zajistila dostatečné množství dezinfekčních a ochranných prostředků.
o Byl proveden, a je prováděn, 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.

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 Zaměstnanci ŠJ mají při výdeji a kontaktu s dětmi a žáky vždy respirátor, případně jinou
ochranu dýchacích cest dle aktuálních nařízení MZČR..
o Pokud úklidový personál přechází mezi ZŠ a MŠ, vždy si vydezinfikuje ruce, rukavice.
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
 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, roušku si žák
sundá pouze při jídle nebo pití, děti MŠ nemusí do jídelny vstupovat s rouškou. Dohled zajistí
pedagogičtí pracovníci.
o Pokrmy vydává pouze personál školní jídelny. Stejným způsobem se vydává i vše další:
příbory a nápoje – tento výdej mohou zajišťovat další zaměstnanci školy, vždy v roušce a
ochranných rukavicích.
o Jsou přijaty organizační změny tak, aby ve školní jídelně nedocházelo u stolů k míchání žáků
z různých tříd.
o Žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a současně se na ně nevztahuje
žádná z výjimek (tj. děti, žáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve
škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup
od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po prodělání
nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.

-

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.
Tyto změny budou pravidelně revidovány, bude posouzena jejich účinnost, a v případě potřeby bude
přistoupeno k jejich úpravám – na poradách vedení školy, případně na základě podnětu jak od
personálu školy, od žáků, tak z vnějšku školy. Platnost tohoto opatření je po dobu platnosti
v současné době platných epidemiologických opatření vlády a MZČR a MŠMT.
Vydáním těchto mimořádných opatření se ruší veškerá předcházející opatření přijatá v souvislosti
s šířením coronaviru způsobujícího onemocnění Covid-19.

-

-

Pozn.: V textu jsou jako příklady ochrany dýchacích cest používány především roušky a respirátory.
Požadavky na použití konkrétního prostředku se odvíjí od v danou chvíli platných opatření MZČR, v tuto
chvíli musí tedy žáci používat nejméně chirurgickou roušku, zaměstnanci respirátor.
Plesná 26. 9. 2021
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