Základní škola Lázně Kynžvart

Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole
a jejích podmínkách
v období do konce školního roku 2019/2020

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito pokyny:
Cesta do školy a ze škol
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená
krizovými opatřeními, zejména:
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není
tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
• Žáky před školou vyzvedává třídní učitel, který žáky organizuje do skupiny a
vyzvedává je.
• Rozvržení časů příchodu žáků:
1.třída v 7,30h, 2.třída v 7,40h, 3.třída v 7,50h, 4.třída v 8,00h, 5.třída v 8,10h
• Rozvržení časů ukončení výuky (následuje odchod žáků domů nebo do jídelny na
oběd, po té někteří žáci budou pokračovat ve školní družině ve své třídě):
1.třída v 11,15h, 2.třída v 11,30h, 3.třída v 11,45h, 4.třída v 12,00h, 5.třída v 12,15h
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
• Při vstupu do školy bude žákům měřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem.
Při teplotě 37° C a vyšší bude žák vyřazen ze skupiny a tato skutečnost bude
neprodleně oznámena rodičům.
• U vchodu do školy žáci použijí dezinfekci na ruce.
• Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi
skupinami.
• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení
roušky.
• Žáci se budou pohybovat pouze v prostorách šaten, chodby, kmenové třídy a toalet.
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, může být
důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
• Škola organizuje provoz v šatnách tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých
skupin.
Ve třídě
• Po příchodu do třídy, musí každý žák použít dezinfekci na ruce.
• Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým
antibakteriálním mýdlem).
• Složení skupiny žáků odpovídá konkrétnímu složení dané třídy a je neměnné, je nutné
vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Žáka nelze zařadit do školní
skupiny později, než k 25.5.2020.
• Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu
jeden žák v lavici ve třídě.
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V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud
je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu
kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
Pokud by žák vykazoval některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit
žáka do samostatné místnosti (třída ZUŠ) a kontaktovat rodiče. O podezření škola
informuje krajskou infolinku 950 380 180, 950 370 180.

Možnost školního stravování
Rodiče mohou zvážit jednu ze dvou variant stravování svého dítěte:
• Školní stravování – vydávání obědů ve školní jídelně při zajištění níže uvedených pravidel.
• Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda).
Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a
neberou si ani příbory. V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků.
Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy
mezi jednotlivými skupinami. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití,
a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci
na ruce. Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
Školní družina
Ranní družina není poskytována. Odpolední družina je možná pro žáky 1.-3. třídy (v
oddělených skupinách) do 16h. To nevylučuje možnost vyzvednutí dítěte v dřívějších
odpoledních hodinách. Úplata za školní družinu se nehradí.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
viz. příloha Čestné prohlášení

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo
pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové
skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka písemné čestné prohlášení o
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá
ztráta chuti a čichu apod.) a seznámení s vymezením rizikových skupin.

V Lázních Kynžvartu 11.5.2020

Mgr. H. Pelikánová, řed. školy

