Informace pro zákonné zástupce žáků k preventivním opatřením provozu ZŠ Prostějov, ul. E.
Valenty 52 vzhledem ke COVID-19.
Manuál se v jednotlivých částech týká provozu, hygienických a protiepidemických opatření pro oblast
školství na základě doporučení MŠMT a MZd. Dále budeme postupovat podle aktuálních
epidemiologických opatření uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného
zdraví – tzv. semaforu a místně příslušné KHS.
Provoz školy:
 Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 Žáci vstupují do školy obvyklým způsobem. Od 18. 9. 2020 je vyžadovaná plošná povinnost
nošení roušek ve vnitřních prostorách školy, pro žáky a učitele 2. stupně i ve třídách
v průběhu výuky (s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít - zpěv, hra
na dechové hudební nástroje). Podle rozhodnutí ředitele školy je nošení roušek povinné
i v ranním provozu školní družiny (6:30 – 7.45 h).
 Pobyt zákonných zástupců žáků uvnitř budovy školy omezen na nejnutnější případy a další
cizí osoby do školy nevstupují.
 TU 1. tříd rozšíří dohled nad žáky u vchodu a šaten po nezbytně nutnou dobu (14 dní), rodiče
do budovy školy nevstupují.
 Po zahájení školního roku prosíme o aktualizaci kontaktů zákonných zástupců žáků (telefonní
čísla a e-maily) přes TU.
 Žáci budou TU informováni o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech
školy.
Hygienická pravidla:
 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na
protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany
veřejného zdraví – tzv. semafor.
 Průběžně zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat
nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce
teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 Preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor
školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně,
krátkodobě a intenzivně během vyučovací hodiny, které řídí učitel.
ŠJ
 Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy (na konci poslední
hodiny, nebo před jídelnou).
 Výdej stravy žákům 11:40 – 14:00 hod., není umožněn samoobslužný systém.
 Cizí strávníci + ZZ nemocných žáků, výdej do jídelních boxů (cena boxu 7,- Kč.) 11:00 – 11:30
hodin, vstup do ŠJ od garáží přes obslužnou rampu.
Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19:
 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.

 Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce
nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho
o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné,
postupuje se podle následujícího bodu.
 Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k
poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti k izolaci od
ostatních přítomných ve škole (učitelská šatna se samostatnou toaletou pod jídelnou) a
současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné
vyzvednutí žáka ze školy.
 V izolaci pobývá žák pod dohledem určeného pedagogického pracovníka až do doby převzetí
zákonným zástupcem nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je
nutné použít ochranné osobní pomůcky.
 Ve všech uvedených případech má zákonný zástupce telefonicky kontaktovat praktického
lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 Při příjezdu žáků ze zahraničí se doporučuje řídit pravidly nastavenými semaforem, který
stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající.
Výuka:
 Při úpravě učiva pro 1. pololetí školního roku 2020/2021 z důvodu mimořádných opatření
přijatých ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 budeme postupovat na základě doporučení
ČŠI pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem.
 Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením
MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než
poloviny žáků alespoň jedné třídy. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích
vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy,
základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Prezenční výuka
dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro
distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním
vzdělávání. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
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