Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532,
příspěvková organizace
se sídlem: Ostrava - Poruba, Bulharská 23/1532, PSČ 708 00

Základní hygienická a organizační opatření
ve školním roce 2020/2021
Vydáno na základě manuálu o provozu škol a školských zařízeních ve školním roce 2020/2021
vzhledem ke COVID-19. Opatření mohou být průběžně upravována v návaznosti na aktuální opatření
Ministerstva zdravotnictví České republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky, Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje a pokyny ředitele školy.

I. Provoz školy 1.9.2020
1. Školní rok bude zahájen v úterý 1.9.2020 v 800.
a) 1. ročník - slavnostní zahájení před vstupem do pavilonu D. V případě nepříznivého počasí
proběhne ve třídách. Vstup do třídy bude umožněn pouze zákonným zástupcům žáků.
Doprovod žáků musí mít ve školní budově zakrytá ústa a nos.
b) 2. – 9. ročník – slavnostní zahájení ve třídách (800 – 845).
2. Nejsou stanovena žádná omezující pravidla pro omezení počtu žáků ve třídách. Od žáků není
vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti.
3. Žáci vstupují do školní budovy bez roušky.
4. Žáci, mimo žáky 1. ročníku, si po vstupu do školní budovy musí ruce umýt teplou vodou a
mýdlem nebo vydezinfikovat.
5. Vstup do budovy bude umožněn jen zákonným zástupcům nových žáků a těm, kteří budou mít
předem domluvenou schůzku. Tito návštěvníci musí mít ve školní budově zakrytá ústa a nos.
6. Školní družina je v provozu od 845 do 1600.
7. Školní jídelna je uzavřena.

II. Hygienická a organizační pravidla platná od 1.9.2020
1. Žáci, zákonní zástupci, zaměstnanci a jiné osoby s příznaky infekčního onemocnění (např.
zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a
kloubů, průjem, ztráta čichu a chuti apod.) nesmí vstoupit do školní budovy.
2. U osob vstupující do školní budovy může být pověřenou osobou kontrolována tělesná teplota
bezkontaktním teploměrem. Osoba, která odmítne měření teploty, nebude do školy vpuštěna.
3. Žáci, zákonní zástupci, zaměstnanci a jiné osoby se při pohybu ve školních budovách řídí
aktuálními opatřeními a doporučeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví České republiky
nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nebo Krajskou
hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje a pokyny ředitele školy. Aktuální opatření,
doporučení a pokyny, které se týkají školy, jsou zveřejněny na internetových stránkách školy a
vyvěšeny na vstupních dveřích školy.
4. Každá osoba si v co nejkratším čase po vstupu do školní budovy důkladně umyje ruce teplou

Základní hygienická a organizační opatření 2020/2021

vodou (20-30 s) a mýdlem z dávkovače nebo provede dezinfekci rukou. Po celou dobu pobytu
ve školní budově důsledně dodržuje hygienu rukou. Dezinfekce jsou umístěny u vstupu, ve
třídách, v jídelně a hygienických zařízeních.
5. Žáci během přestávek nenavštěvují ostatní žáky v jiných třídách a omezí s nimi kontakt i na
chodbách.
6. Pohyb návštěvníků (tj. všech osob mimo žáky a zaměstnance školy) uvnitř školy bude omezen
na nezbytné minimum. Návštěvník si musí předem domluvit schůzku. V dohodnutém termínu
si zaměstnanec školy vyzvedne návštěvníka u vrátnice.
7. Po celou dobu pohybu návštěvníka ve škole má tato osoba zakrytá ústa a nos rouškou.
8. Všechny osoby ve škole musí dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné
kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku, ten neprodleně vyhodit do koše a
následně si umýt ruce. Každý žák bude z domova vybaven dostatečným množstvím
jednorázových kapesníků a případně také osobním dezinfekčním sprejem.
9. Žáci si každý den odnáší všechny věci ze šatny pavilonu A a D a všechny své věci, které používají
v hodinách tělesné výchovy.

III.

Postup v případě podezření na nákazu COVID-19

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit
„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních
dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně
veřejného zdraví).
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka (v souladu s doporučením odborné lékařské
společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C), kašel, rýma,
dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).
1. V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáka škola postupuje takto:
a) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy;
v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
b) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce
dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost škola oznámí zákonnému zástupci a zároveň
ho informuje o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; pokud toto není možné,
postupuje se podle následujícího bodu.
c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde
k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému
způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně bude informován zákonný
zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

2. Zákonný zástupce ve všech případech podle bodu 1 je povinen telefonicky kontaktovat
pediatra, který rozhodne o dalším postupu.
3. V případě pouhého podezření na nemoc COVID-19 škola sama Krajskou hygienickou stanicí
Moravskoslezského kraje (dále jen KHS) nekontaktuje.
4. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze
v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro
děti a dorost.
5. V případě potvrzení onemocnění COVID-19 kontaktuje školu KHS, která provádí
epidemiologické šetření a následně rozhodne o protiepidemiologických opatřeních.

IV.

Vzdělávání

1. Distanční výuka nepřítomných žáků bude zahájena při nepřítomnosti více než 50% žáků třídy.
Zdraví žáci přítomni ve škole se v tomto případě vzdělávají prezenčním způsobem.
2. V případě, že je zakázána osobní přítomnost všech žáků třídy, vzdělávají se žáci výhradně
distančním způsobem.
3. V případě omezení osobní přítomnosti žáků ve škole (§184a zákona 561/2004 Sb.) a zahájení
distančního vzdělávaní pro třídy těchto žáků, jsou žáci povinni se distančního vzdělávání
účastnit. O zahájení a způsobu distančního vzdělávání jsou zákonní zástupci žáků informováni
emailem a prostřednictvím školního informačního sytému Bakaláři.
4. Pro distanční vzdělávání bude využíván e-mail a systém Microsoft Teams.
5. Žáci od třídních učitelů obdrží 1.9.2020, případně v první den příchodu do školy, dotazník o
vybavenosti technologií pro distanční vzdělávání a přehled kontaktních údajů. Zákonný
zástupce doplní dotazník, aktualizuje kontaktní údaje, podepíše a bezodkladně předá zpět
třídnímu učiteli.

V Ostravě 29.8.2020

Ing. Aleš Kazický, ředitel

