ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEPEŘE, OKRES SEMILY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PROVOZ ZŠ PŘEPEŘE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVIDU-19

Příchod ke škole:
• Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do
budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
Vstup do budovy školy:
• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Výjimkou je 1. září první týden školy.
• 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.
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Při vstupu do školy si
provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého
pobytu ve škole.
Rozdělení žáků do tříd
• I. třída – 1.+4.ročník – Mgr. Tomeš Břetislav
• II. třída – 2.ročník – Mgr. Vaňková Stanislava
• III. třída – 3.+5.ročník – Mgr. Vdovičíková Zlatka
V budově školy:
• Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na
dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné
osušení rukou.
• Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
• Časté větrání je zásadním preventivním faktorem.
Ve třídě:
• Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít
dezinfekce na ruce.
• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku.
• Mimo třídu je povinen žák i pedagogičtí pracovníci roušku naopak nosit.
• Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

• Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve třídě.
• V každé třídě je nezbytné často větrat.
• Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
Při podezření na možné příznaky COVID-19
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak
akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
• Pokud žák vykazuje některý z možných příkazů COVID-19, je nutné umístit jej do
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité
vyzvednutí žáka.
• Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování,
školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.
Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování
• Školní stravování – vydávání obědů podle skupin.
• Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají
a neberou si ani příbory.
• Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
• Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
• Případné odhlášení obědů si zajišťuje výhradně rodič u vedoucí školní jídelny.
Školní stravování - obědy:
• Budou probíhat podle daného Rozpisu stravování.
Screeningové testování v září 2021
• Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě,
první test se provede 1. září pro 2.-5.ročník, další testy v termínech 6. září a 9. září
2021.
• Žáci 1. ročníku budou poprvé testováni hned následující den, tj. 2. září 2021.
• Testování bude provedeno neinvazními antigenními testy pro samoodběr.
•

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost
po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění
covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě
nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Organizace provozu školy:
•
•
•
•

Ranní družina od 06.30 v budově školy.
Začátek vyučování v 07.45
Zájmové kroužky, pokud situace dovolí, bychom zahájili v měsíci říjnu.
Výuka tělesné výchovy bude probíhat v homogenních skupinách, pokud možno ve
venkovním prostoru.
• Výuka hudební výchovy – je povolen zpěv.
• Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt
ve venkovním prostředí na pozemku školy.
• Provozní doba odpoledních aktivit končí v 16.00.
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19, tuto
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Škola je povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat aktuálně platná mimořádná
opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
Věříme, že strávíme společně celý školní rok bez omezení v naší škole.

V Přepeřích dne 24. 08. 2021

Mgr. Břetislav Tomeš
řed. ZŠ

