Základní škola a Mateřská škola Kněževes, okres Rakovník
Husovo náměstí 100, 270 01 Kněževes

Č.j. 107/2020

Pokyn ředitelky školy k obnovení provozu základní školy
Tento pokyn stanovuje provozní podmínky základní školy v souvislosti s obnovením provozu
od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020. Vychází zejména z dokumentu Ochrana zdraví a provoz
základních škol v období do konce roku 2019/2020 vydaného MŠMT.

Organizace provozu:
1.
2.
3.
4.
5.

Provozní doba: 7.25 – 16.00 h v 1 skupině
Začátek vyučování: 7.45 h
Dopolední výuka: 7.45 – 11.25 h, poté oběd ve školní jídelně,
odpolední činnosti: po návratu z oběda až do 16 hodin
Vstup do budovy bude umožněn jen zaměstnancům a dětem (ne doprovodu),
kontrolním orgánům a dodavatelům služeb zajišťujícím provoz školy.
6. Aktivity mimo areál školy nejsou možné (kromě cesty na oběd).
7. Skupinovou výuku povedou asistentky pedagoga, vychovatelky –
- Alena Dudová, Šárka Lepší.

Distanční výuka (pro žáky doma)
1. Třídní učitelky vedou distanční výuku pro žáky, kteří do školy nedocházejí.
2. Tato výuka bude probíhat online, prostřednictvím Microsoft Teams, u žáků bez
možnosti připojení jiným dostupným způsobem komunikace.
3. Distanční výuka bude probíhat v časových blocích, které přesně určí pedagog
nejpozději každý pátek pro následující týden. Změna v rozvrhu schůzek je možná.
4. Schůzky budou plánovány v čase od 8.00 do 13.00 hodin.

Povinnosti zákonných zástupců
1. Předat škole Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění
podepsané zákonným zástupcem v den nástupu.
2. Informovat neprodleně školu o onemocnění žáka.
3. Zajistit vyzvednutí žáka, pokud bude během pobytu ve škole vykazovat některý
z možných příznaků COVID-19 (např. zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, infekce
dýchacích cest, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Žák bude umístěn do samostatné
místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce k okamžitému vyzvednutí žáka.

Příchod do školy, odchod ze školy
1. Při cestě do školy a zpět se na žáky vztahují obecně platná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními v ČR.
2. Po příchodu ke hlavnímu vchodu do školy žák zazvoní a vyčká, až ven vyjde asistentka
pedagoga. Žáci venku dodržují rozestupy minimálně 2 metry.
3. Asistentka pedagoga provede dítěti dezinfekci rukou, změří teplotu, odvede ho do
šatny. Po přezutí se žák přesune do přidělené místnosti a provede důkladnou hygienu
rukou pod dohledem druhé asistentky pedagoga.
4. Škola vymezuje prostory, kde se dítě dané skupiny může pohybovat.
5. Žák odchází ze školy po dohodě s asistentkou. Pokud žáka vyzvedává doprovázející
osoba, zazvoní a nevstupuje do budovy. Asistentka odvede žáka z budovy ven,
v případě pobytu na zahradě předává žáka venku.

Hygienická opatření
1. Zaměstnanci i žáci musí nosit roušky během pohybu ve společných prostorách školy.
2. Žák musí být vybaven z domova dvěma rouškami a sáčkem na jejich uložení.
3. Uklízečka provádí průběžnou kontrolu a doplňování vybavení na umyvadlech –
mýdlo, papírové ručníky, dezinfekce.
Průběžně: vynáší odpadkové koše, dezinfikuje užívané pomůcky, madla, nábytek,
plochy, podlahy, WC,…
4. Pedagogický pracovník provede poučení dětí o hygienických zásadách a pravidlech se
zápisem do třídní knihy.
5. Pedagogický pracovník ve zvýšené míře dbá v průběhu dne na osobní hygienu dětí.
6. Pedagogický pracovník minimálně jednou za hodinu zajistí větrání místnosti, ve které
žáci pobývají, po dobu 5 minut.
7. Pedagogický pracovník maximálně využívá možnost pobytu žáků venku dle
klimatických podmínek.
8. Nosit vlastní hračky na odpolední činnosti není z hygienických důvodů možné.
9. Není možné používat fontánky na chodbách k pití vody, budou mimo provoz. Pitný
režim bude zajištěn ve třídě po celou dobu pobytu.

Pravidla pro žáky
1. Žák může být zařazen do skupinové výuky na základě písemného přihlášení zákonným
zástupcem k 25. 5. 2020. Nelze zařadit žáka do skupiny později.
2. Žák může být uvolněn ze skupinové výuky na základě písemné omluvy zákonným
zástupcem.

3. Žák respektuje všechny pokyny pedagogického pracovníka, dodržuje zejména pokyny
k ochraně zdraví.
4. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud
je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 m). Pokud dochází k bližšímu kontaktu,
musí se nosit roušky i ve třídě. O nošení a nenošení roušky rozhoduje vždy
pedagogický pracovník.
5. Pokud bude žák vykazovat známky nezvládání zpřísněných opatření během dne,
pedagogický pracovník bude o situaci neprodleně informovat zákonné zástupce. Při
opakovaném porušování a nedodržování pravidel může být žák z výuky vyloučen.

Stravování
1. Škola zajišťuje stravování pro žáky v běžném rozsahu.
2. Zabalenou svačinu rozdá svačinářka žákům na jejich lavice, nápoje žáci pijí z hrnečků,
které jsou jejich vlastní po celou dobu skupinové výuky. Mytí nádobí zajišťuje
svačinářka.
3. Oběd ve školní jídelně - kuchařka zajistí pro všechny strávníky stolování od přípravy,
servírování až po úklid nádobí.
4. Kuchařka manipuluje s nádobím i jídlem v rukavicích. Dbá na zpřísněná hygienická
pravidla při stravování.
5. Po vstupu do jídelny pedagogický pracovník dohlédne na dezinfekci a celkovou
hygienu rukou u žáků před stolováním.

V Kněževsi, 19.5.2020
Mgr. Dana Vondrušková
ředitelka školy

