Základní škola, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace

Pokyny pro provoz a organizaci školy do konce školního roku 2019/2020
Tento interní materiál vychází z dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce
školního roku 2019/2020, který vydalo MŠMT dne 30.4.2020
I. Pohyb žáků ve škole
1. Cesta do školy
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 (není nutné např. u doprovodu žáka/členů
společné domácnosti).
 Zákonní zástupci zváží zveřejněné rizikové faktory, pokud jejich dítě patří do rizikové
skupiny, a rozhodnou o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka (nebo žák) podepsané
prohlášení o seznámení se s vymezením rizikových skupin stanovených
Ministerstvem zdravotnictví a o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
2. Příchod ke škole a pohyb před školou







Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Shromáždění žáků po skupinách bude organizováno před školou tak, jak budou žáci
následně společně ve třídách, časy pro jednotlivé skupiny budou upřesněny po 18. 5.
2020.
Ve skupině bude maximálně 15 žáků. Složení skupin bude předem stanoveno
ředitelkou školy.
Složení skupiny je neměnné až do 30. 6. 2020, provádění změn je vyloučeno. Žáka
nelze zařadit do skupiny později než k 25. 5. 2020.
Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje
do skupiny a odvede je do třídy.

3. Vstup do budovy školy





Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly
odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá
ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)!
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách tak, aby nedocházelo ke kontaktu
mezi skupinami. Pedagogický pracovník provede orientační měření tělesné teploty.






Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Žáci budou mít ve škole vymezeny prostory, ve kterých se mohou pohybovat.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k
nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

4. Pohyb v budově školy





Při přesunech žáků dbát na dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně
však 1,5 metru).
Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet či společných prostor
budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak
jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
Pokud to bude možné, mohou žáci trávit přestávky i vyučovací hodiny venku. Před
opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
Žáci budou mít ve třídě k dispozici dezinfekční prostředky na ruce.

5. Pobyt ve třídě








Neprodleně po příchodu do třídy se každý žák přezuje, řádně si umyje ruce tekutým
mýdlem a použije dezinfekci na ruce.
Ve třídě bude sedět v lavici pouze jeden žák. Lavice budou uspořádány tak, aby byla
dodržena vzdálenost mezi žáky 2m.
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 skupinových činnostech), musí mít žáci i pedagog
roušky i ve třídě.
Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do vlastního sáčku.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
Při podezření na možné příznaky COVID-19 u žáka budou neprodleně kontaktováni
zákonní zástupci žáka, ti jsou povinni okamžitě žáka ze školy vyzvednout.

6. Vzdělávací aktivity






Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity pro kmenové žáky školy, kteří zde plní
povinnou školní docházku.
Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
Stanovení začátku a konce aktivit:
dopolední skupina 7,35 – 11,35h, odpolední skupina 11,35 – 16,00 h
O tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány,
rozhoduje ředitelka školy.
Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední
části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na
dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy.
Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou
vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.






Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP
školní družiny.
Metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit bude přizpůsoben složení konkrétní
školní skupiny, jak vzhledem k věku žáků, tak úrovni jejich vědomostí, znalostí a
dovedností.
Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit budou voleny s ohledem na
hygienická a epidemiologická opatření.
Nedílnou součástí procesu vzdělávání bude i hodnocení. Smyslem vzdělávacích
aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení, ale
poskytnutí srozumitelné a účinné zpětné vazby k dosahování pokroku u žáků.
Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka
delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech
nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se
nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

7. Stravování









Žáci, kteří se účastní výuky, se mohou se stravovat ve školní jídelně při dodržování
veškerých hygienických pravidel. Ke stravování musí být přihlášeni u vedoucí ŠJ.
Stravování bude řešeno vydáváním obědů ve školní jídelně.
Při výdeji jídla v jídelně se nesmí potkávat žáci z různých skupin. Při vlastním
stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy mezi žáky jako ve třídě.
Do školní jídelny odvádí žáky pedagogický pracovník, odchod jednotlivých skupin
žáků bude probíhat s časovým odstupem podle stanoveného harmonogramu.
Před vstupem do jídelny musí žáci použít dezinfekci na ruce.
Žáci si nebudou sami nabírat jídlo ani brát příbory.
Před samotnou konzumací jídla odkládají žáci roušku do vlastního pytlíku, po obědě si
roušku opět nasadí. Není možné pokládat roušku přímo na stůl.

V Brně 5. 5. 2020
PaedDr. Danuše Pytelová,
ředitelka školy

