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OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ MORAVSKÉ MÁLKOVICE
V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Tento dokument doplňuje a pozměňuje Provozní řád pro školní rok 2019/2020 a Plán práce
pro školní rok 2019/2020 vydané 26. 8. 2019 v návaznosti na dokument Ochrana zdraví a provoz
základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 vydaný MŠMT dne 30. 4. 2020.

Pohyb před školou

• Žáci a zaměstnanci by měli dbát na zakrytí úst a nosu ochrannými pomůckami (dále jen
„rouška).
• Před školou dodržovat 2metrové rozestupy (vyznačení značkami).
• Zabránit náhodnému shlukování (dohlížet budou zaměstnanci)
• Příchody do školy a odchody ze školy nebudou časově organizovány, pouze prostorově,
tzn. jedna skupina bude mít šatnu „školní“ (vstup hlavním vchodem) a druhá skupina bude
mít šatnu „družinovou“ (vstup vchodem do družiny)
Vstup do budovy školy

•
•
•
•
•

Ve škole při používání šaten dodržovat 2metrové rozestupy (dohlíží zaměstnanci).
Do školy smí vstoupit pouze žáci a zaměstnanci, nikoliv doprovázející osoby.
Při vstupu do školy bude změřena žákům teplota bezkontaktním teploměrem.
Žáci řadí v rozestupech a vyčkají na převlečení a přezutí v šatně (maximálně 2 osoby).
Po přezutí a převlečení odchází žáci do tříd dle rozdělení do skupin, na odpočívadle jim
budou desinfikovány ruce školnicí.
• Pokud žák bude jevit možné příznaky onemocnění nákazou COVID-19 (hlavně zvýšená
teplota, kašel, ztráta čichu a chuti) nebude vůbec vpuštěn do školy.
Provoz v budově školy, ve třídách, na toaletách

•
•
•
•
•
•

Každý žák bude mít 2 roušky na jeden den a igelitový sáček na odkládání roušky
Při přesunech žáků dbát na to, aby se nepotkávaly různé skupiny.
Dodržovat rozestupy 2 metry (minimálně 1,5 metru).
Při trávení času venku - roušky nebo rozestupy a nemíchání skupin.
Použití toalet - pouze vyhrazené své skupině, pokud je to možné po jednom.
Po použití důkladně umýt ruce tekoucí vodou a mýdlem, utřít papírovým ručníkem a
po příchodu do třídy provede pedagog ještě desinfekci rukou přípravkem z rozprašovače.
• Při výuce žáci mít roušku nemusí, o přestávce či při přesunech musí.
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Postup při podezření na možné příznaky COVID-19

• Jako možné příznaky se považuje zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta čichu a chuti,
jiný příznak akutní infekce dýchacích cest.
• Účel „izolační místnosti“ bude plnit tělocvična, zde bude umístěn žák, který jeví příznaky
onemocnění na nákazu COVID-19, do doby příjezdu zákonného zástupce. Pokud dojde
k tomuto případu, budou ostatní žáci přesunuti do náhradní místnosti - školní družiny.
• Pokud příznaky bude mít zaměstnanec, odchází ihned domů.
• Škola informuje Hygienickou stanici ve Vyškově.
Hygiena a úklid ve škole

• Úklid toalet, chodeb proběhne 2x denně mokrou cestou (800-930, 1430-1600).
• Úklid tříd proběhne 1x denně mokrou cestou (1430-1600) včetně desinfekce lavic, židlí a
povrchů ve třídách.
• Desinfekce povrchů (kliky dveří a oken, vodovodní baterie, vypínače) - dle potřeby
(minimálně po 2 hodinách).
• Mělo by se často větrat ve třídách (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
• Odpadkové koše vynášet dle potřeby (minimálně jednou za den)
• Umístění desinfekcí - mýdlo na toaletách a třídách u umyvadel, desinfekční roztok
v rozprašovači ve třídách (2x), v jídelně (1x) a izolační místnost (1x - bude používat ráno
školnice na první desinfekci na odpočívadle)
Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance

• Všichni zaměstnanci obdrží obličejové štíty a textilní roušky.
• Při styku zaměstnanců s žáky musí být ochranné pomůcky použity. Výjimkou je výuka a
pobyt v třídě, kdy žáci ani pedagog nemusí mít roušku (při dodržení odstupu 2 metrů).
Vzdělávací aktivity

• Docházka do školy je dobrovolná.
• Žák bude zařazen do skupiny na základě vyplněné a podepsané žádosti zákonným
zástupcem a dodané do 18. 5. 2020. První den (25. 5. 2020) musí zákonný zástupce dodat
podepsané Čestné prohlášení „o bezinfekčnosti“.
• Pokud žák bude vědomě a soustavně porušovat nastavená hygienická pravidla, může být,
po prokazatelném informování zákonného zástupce, vyřazen natrvalo ze studijní skupiny.
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• Maximální počet žáků ve skupině je 15 a rozdělení do skupin je neměnné (rozdělení se
žáci dozví s předstihem)
• Rozmístění lavic ve třídách - žáci sedí po jednom s dodržením odstupu 2 metrů.
• Při výuce není potřeba mít roušku, kterou žák po sejmutí umístí do sáčku.
• Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední vzdělávací část dle časového rozdělení
klasických vyučovacích hodin (od 740 do 1120) a odpolední část zájmovou (od 1220 - 1430).
Doba mezi dopolední a odpolední částí bude využita k obědu.
• Tělesná výchova nebude vyučována.
• Evidenci docházky vedou pedagogové. V případě nepřítomnosti žáka delší jak 3 dny, škola
bude požadovat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda
žák bude nadále pokračovat v docházce do školy. Absence se nezapočítává do absence
uváděné na vysvědčení. Totéž platí i u absence žáků, kteří do školy nenastoupí.
• Doporučuje se zařazování relaxačních a protahovacích chvilek, či pobyt ve venkovním
prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné.
Provoz a hygiena ve školní jídelně

• Stravování proběhne v době od 1120 do 1220. Stravování proběhne v oddělených
místnostech.
• Žákům před vstupem do jídelny desinfikuje připraveným desinfekčním roztokem pedagog
ruce. Potom se dle skupin posadí ke stolům (při dodržení předepsaných rozestupů)
k nachystanému talíři na polévku, příboru a skleničky s pitím, odloží roušku do sáčku a
vyčkají až jim bude nalita polévka. Po jídle žák odsune talíř na střed stolu a vyčká, až mu
bude doneseno druhé jídlo (při dodržení hygienických pravidel může roznášet i pedagog
té skupiny). Po zkonzumování jídla nechává žák vše na stole, nasadí si roušku a odchází
domů či čeká na odchod na odpolední aktivity.
• Žáci si jídlo, pití ani příbory sami neberou.
• Toalety budou rozděleny opět podle skupin.
• Úklid prostor školní jídelny, včetně desinfekce stolů, židlí a dalších povrchů (kliky dveří a
oken, vodovodní baterie, vypínače…) proběhne 1x denně mokrou cestou (1430-1600).
• Odpadkové koše budou vyneseny jednou za den.
• V celém provozu školní jídelny se ve zvýšené míře dodržují běžná hygienická pravidla.

Zpracoval kolektiv zaměstnanců ZŠ Moravské Málkovice 12. 5. 2020

