Ochrana zdraví a provoz Základní školy Kopřivnice – Lubina okres Nový Jičín, p.o.
v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

CESTA ZE ŠKOLY A DO ŠKOLY





Při vstupu do školy musí mít žák zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky.
Musí dodržovat odstup 2 metry – není nutné u doprovodu členů společné domácnosti.
Žáci budou poučeni o všech daných opatřeních při nástupu do školy.
Vše bude zveřejněno na www školy.

PŘÍCHOD KE ŠKOLE, POHYB PŘED ŠKOLOU A ODCHOD ZE ŠKOLY



Před školou žáci dodržují rozestup 2 metry – není nutno u doprovodu členů společné domácnosti.
Žáci budou při příchodu tvořit skupiny dle daného rozdělení. Není povoleno se setkávat před
školou s žáky jiných skupin. Uvedené časy příchodů je nutné respektovat:
Žáci 1. třídy – 7.50 – 8.00 hodin - hlavní vchod
Žáci 2. tříd - 7.40 – 7.50 hodin, vchod od tělocvičny
Žáci 3. třídy – 7.40 – 7.50 hodin – hlavní vchod
Žáci 4. třídy – od 7.50 hodin do 8.00 hodin před budovou Domu zahrádkářů
Žáci 5. třídy – 7.50 – 8.00 hodin – vchod od tělocvičny
Žáky před školou vyzvedne pověřený pracovník školy, poté je odvede do šatny.
Odchod žáka ze školy – žák odchází ze školy samostatně nebo v doprovodu a v čase, který zákonný
zástupce uvedl v dotazníku.
Na dveřích školy bude uvedeno, na který zvonek mají rodiče při vyzvedávání svých dětí zvonit.
Rodiče nesmí vstupovat do budovy školy.






VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY A DZ /Dům zahrádkářů/








Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Pověření pracovníci odvedou žáky do tříd po skupinách tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi
dalšími skupinami.
Všichni žáci a pracovníci školy musí nosit ve společných prostorách školy roušky.
Každý žák bude mít denně k dispozici minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky, což
zkontroluje pracovník školy při vstupu žáka do školy. Pokud dítě nebude mít dvě roušky, nebude
do školy vpuštěno.
Škola si sama vymezí prostory, ve kterých se budou žáci pohybovat.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování
po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy
nebo k vyřazení žáka ze skupiny.

V BUDOVĚ ŠKOLY A V DZ




Při přesunech musí být dodržován odstup 2 metry, když je to možné - nejméně 1,5 metru.
Ve společných a venkovních prostorách se mohou o přestávkách střídat jednotlivé skupiny tak,
aby se navzájem nepotkaly.
Před opuštěním třídy – i když jde žák na WC – si každý žák musí nasadit roušku.

VE TŘÍDĚ











Ihned po přezutí a příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce.
Složení skupin žáků je neměnné.
Maximální počet žáků ve skupině je patnáct, musí se dodržet zásada jeden žák v lavici.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je
zachován rozestup 2 metry – nejméně 1,5 metru.
Při skupinové práci se roušky nosit musí.
Při sejmutí roušky si ji každý žák sám ukládá do svého sáčku.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce u nejbližšího umyvadla.
Nesmí být realizována tělesná výchova.
Pracovník školy zajistí ve třídách časté větrání, minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
Lavice ve třídě jsou rozmístěny tak, aby se dodržel rozstup mezi žáky 2 metry – nejméně1,5
metru – mezi žáky.

Dopolední blok:
1. – 5. třída: 8.00 – 11.30 hodin
Stravování:



Pitný režim školy je od 25. 5. 2020 zrušen, žáci si donesou své vlastní pití. K dispozici nebudou ani
kelímky dětí.
Oběd ve školní jídelně bude pro zájemce zajištěn od 1. 6. 2020.

Odpolední blok:





Z kapacitních důvodů je určen pouze pro žáky 1.- 3. ročníku. Žáci 4. - 5. ročníku budou po
dopoledním bloku a obědě odcházet domů.
Odpolední blok bude probíhat nejdéle do 15.00 hodin v daných skupinách.
Odpolední skupina bude zajišťovat zájmovou činnost dětí – kreslení, malování, zpěv apod. (Z
hygienických důvodů nebudou k dispozici školní hry, hračky a knihy).
Nebude možno využívat tělocvičnu, na školní zahradě se děti mohou střídat po skupinách.

PŘI PODEZŽENÍ 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 akutní příznak infekce dýchacích cest- ,
nesmí do školy vstoupit



Pokud bude žák vykazovat jakýkoliv příznak nemoci COVID 19, bude umístěn do samostatné
místnosti. Ihned se budou kontaktovat rodiče žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O
podezření bude škola informovat Okresní hygienickou stanici v Novém Jičíně

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
Chronické onemocnění plic - zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale –
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
Porucha imunitního systému, např.
o Při imunosupresivní léčbě – steroidy, HIV apod.
o Při protinádorové léčbě
o Při transplantaci solidních orgánů nebo kostní dřeně
Těžká obezita – BMI nad 40 kg/m2.
Farmakologický léčený diabetes mellitus.
Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu – náhradu funkce ledvin
– dialýza.
Onemocnění jater – primární nebo sekundární.

ŽÁCI PATŘÍCÍ DO RIZIKOVÉ SKUPINY






Do rizikové skupiny patří žák, který sám naplňuje alespoň jeden z bodů 2 – 8 uvedený výše nebo
pokud některý z bodů naplňuje kterákoliv osoba, která s žákem žije ve společné domácnosti.
Zákonní zástupci musí sami zvážit tyto rizikové faktory a musí i rozhodnout o účasti žáka na
vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Nejpozději při prvním vstupu žáka do školy musí zákonný zástupce předložit čestné prohlášení,
které je možno podepsat před vstupem do školy.
O této povinnosti byli zákonní zástupci školou zavčas informování pomocí emailu a na www školy.
Pokud zákonný zástupce nepodepíše čestné prohlášení, nebude žákovi osobní účast ve škole
umožněna.

OSTATNÍ






Úplata za školní družinu se nehradí – přeplatek od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020 bude vrácen
zákonným zástupcům.
O zařazení žáka do skupiny rozhoduje ředitelka školy.
Složení skupin ve škole je po celou dobu od 25. 5. do 30. 6. 2020 neměnné.
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
Škola vede evidenci o docházce do skupin, v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, bude
škola žádat informaci od zákonných zástupců o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda žák bude
nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

