Základní škola a Mateřská škola Jindřichov,
příspěvková organizace, 788 23 Jindřichov
www.skolajindrichov.cz, tel. 583 231 418

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ K SITUACI S COVID-19
Tento dokument je vytvořen pro sdělení informací pro žáky, děti, zákonné zástupce
dětí a žáků a zaměstnance ZŠ a MŠ k nastaveným opatřením v Základní škole a
Mateřské škole Jindřichov.
Na základě manuálu MŠMT, vydaného 24. 8. 2020 zpracovala:
Mgr. Bc. Jana Lysáková, statutární zástupce, pověřena vedením školy.
OBECNÉ INFORMACE:
-

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov dbá o zdraví všech dětí, které ZŠ a MŠ navštěvují
a zaměstnanců, kteří v ZŠ a MŠ pracují.

-

K 1. 9. 2020 není vydáno žádné omezení, které by omezovalo rozsah činností ZŠ nebo MŠ.
Nejsou nastavena žádná plošná omezení počtu dětí a žáků ve třídách nebo odděleních.

-

Denně se provádí důkladný úklid a větrání všech místností, ve kterých se žáci, děti a
zaměstnanci pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím
určeného dezinfekčního prostředku, koberce se vysávají.

-

Pro první pololetí školního roku 2020/2021 se nebudeme účastnit žádných hromadných
představení v kině nebo v divadle.

-

V prvním pololetí školního roku 2020/2021 budou probíhat jen kroužky ICT a Klub logických
a deskových her, které jsou součástí projektu ŠABLONY II.

-

V případě onemocnění COVID-19 některého z dětí, žáků nebo ze zaměstnanců, bude škola
postupovat podle přesných instrukcí KHS.

Následuje výčet nastavených opatření v jednotlivých částech školy:
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NASTAVENÁ OPATŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
-

ZŠ nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění.
(Žákům u vstupu do školy nebude měřena teplota.)

-

Rodiče nevstupují do šaten. Na žáky čekají venku.

-

Do školy nesmí přijít žák, u něhož jsou patrné příznaky infekčního onemocnění (sem patří
teplota, kašel, rýma, bolest v krku apod.). Žáka je potřeba ve škole omluvit a dohodnout se
na předávání úkolů – osobně nebo elektronicky. Žáky omlouvá zákonný zástupce na tel:
583 231 418 nebo 739 266 701.

-

Pokud se u žáka projeví známky infekčního onemocnění během vyučování nebo pobytu
v družině, bude škola okamžitě kontaktovat zákonného zástupce. Je potřeba, aby se
zákonný zástupce co nejdříve dostavil do školy a žáka odvedl domů. Do doby, než si žáka
přijde vyzvednout zákonný zástupce, bude žák umístěn v izolační místnosti, která je pro
tento účel v ZŠ vyhrazena. Žák bude po celou dobu pod dohledem pedagogického
pracovníka

-

Každý žák si při vstupu do školy, po převlečení v šatně, musí umýt. Žáci si dezinfikují ruce
pouze pod dohledem pedagoga nebo vychovatelky. Dezinfekce není nikde v prostorách
školy volně žákům přístupná.

-

Žáci ve škole používají jednorázové ručníky.

-

Žáci ve škole používají pouze jednorázové kapesníky. Rodiče dětem kapesníky zajistí.

-

Škola bude poskytovat distanční vzdělávání, pokud je znemožněna přítomnost ve škole více
než poloviny žáků. Žáci mají povinnost vzdělávat se distančním způsobem, pokud škola na
tento způsob výuky přejde.

-

Distanční vzdělávání také budou využívat žáci, kterým bude nařízena karanténa.

-

Žáci budou vytvářet pro účel organizování vyučování 1. + 2. + 3. ročník a 4. + 5. ročník.

-

Každý den se budou lavice a židle a další povrchy ve třídách dezinfikovat.

-

V průběhu vyučování a o přestávkách zajistíme časté větrání ve třídách.

-

Každý den se vydezinfikují toalety včetně splachovadel a další společné prostory. Součástí
dezinfekce budou madla zábradlí, kliky dveří, spínače světla, apod.

-

Pitný režim škola zajišťovat nebude. V případě, že žákovi dojde pití, donesené z domu,
může požádat o doplnění paní třídní učitelku.

-

Kroužky ve ŠD nebudou v prvním pololetí školního roku 2020/2021 probíhat. Realizovat se
budou jen povinné kroužky vyplývající z probíhajícího projektu ŠABLONY II.
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NASTAVENÁ OPATŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY:
-

Před příchodem do družiny si žáci umyjí ruce. Používají se pouze jednorázové ručníky.

-

Dezinfikovat ruce si budou žáci po příchodu do družiny pod dohledem vychovatelky.

-

Do družiny nesmí přijít žák, u něhož jsou patrné příznaky infekčního onemocnění (sem
patří teplota, kašel, rýma, bolest v krku apod.).

-

Žáci ve družině používají pouze jednorázové kapesníky.

-

Rozdělení žáků do družiny bude odpovídat skupinám ročníků, které jsou ustanoveny pro
organizování vyučování. 1. skupina = 1. + 2. 3. třída, 2. skupina = 4. + 5. třída

-

Odpolední družina bude maximálně pobývat venku. V případě výuky v družině zajistíme
časté větrání.

-

Po každém ukončeném dni v družině dojde k dezinfekci stolů, umyvadel a dalších povrchů
v družině.

-

Pitný režim v družině zajištěn nebude. V případě, že žákovi dojde pití, donesené z domu,
může požádat o doplnění vychovatelku v ŠD.

-

Kroužky ve ŠD nebudou v prvním pololetí školního roku 2020/2021 probíhat. Realizovat se
budou jen povinné kroužky vyplývající z probíhajícího projektu ŠABLONY II.

NASTAVENÁ OPATŘENÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ:
-

Žáci si před vstupem do jídelny umyjí a vydezinfikují ruce pod dozorem pedagoga.

-

Používají se pouze jednorázové ručníky.

-

Po každé skupině žáků budou vydezinfikovány stoly a židle.

-

Žáci si sami nebudou brát příbory, dostanou je podané společně s jídlem.

-

Žáci si sami nebudou brát sklenice s pitím, dostanou je podané společně s jídlem.

-

Pokud bude jídelna poskytovat obědy cizím strávníkům, budou jíst v časově oddělených
blocích, aby se s dětmi nepotkali. Před vstupem si u vchodu vydezinfikují ruce.

-

Po cizích strávnících dojde k dezinfekci stolů a židlí, umyvadla a kliky u dveří a dalších
povrchů.

-

Cizí strávníci, kteří si obědy odnáší, do budovy ŠJ vůbec nevstupují. Jídlonosiče jsou
připraveny venku, před vstupem.

-

V případě vstupu do budovy ŠJ za účelem platby nebo přihlášení/odhlášení obědů, se
vstupuje jednotlivě. Při vstupu je dezinfekce, kterou každý vstupující použije.

-

V jídelně se používá dezinfekce určena pro stravovací zařízení a nádobí se myje při min.
80°C.
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NASTAVENÁ OPATŘENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA:
-

MŠ nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění.
(Dětem u vstupu do školky nebude měřena teplota.)

-

Do školky nesmí přijít dítě, u něhož jsou patrné příznaky infekčního onemocnění (sem
patří teplota, kašel, rýma, bolest v krku apod.). Dítě je potřeba ve školce omluvit a
dohodnout se na předávání úkolů – osobně nebo elektronicky (týká se předškolního
vzdělávání). Děti omlouvá zákonný zástupce na tel: 583 231 390.

-

Pokud se u dítěte projeví známky infekčního onemocnění během pobytu ve školce, bude
školka okamžitě kontaktovat zákonného zástupce. Je potřeba, aby se zákonný zástupce co
nejdříve dostavil do školky a dítě odvedl domů. Do doby, než si dítě přijde vyzvednout
zákonný zástupce, bude dítě umístěno v izolační místnosti, která je pro tento účel v MŠ
vyhrazena. Dítě bude po celou dobu pod dohledem pedagogického pracovníka.

-

Každé dítě si při vstupu do školky, po převlečení v šatně, musí umýt ruce ještě před
vstupem do třídy. Dezinfekce je v šatně k dispozici pro rodiče a je umístěna mimo dosah
dětí. Děti si dezinfikují ruce pouze pod dohledem pedagoga.

-

Děti ve školce používají textilní ručníky, které se perou na min. 60°C a mění se min.

-

Každé dítě má přidělený svůj ručník. Ručníky se mění 1 x týdně nebo podle potřeby častěji.

-

Děti ve školce používají pouze jednorázové kapesníky. Rodiče kapesníky dětem zajistí.

-

Každý den se budou stoly a židle a další povrchy ve třídách dezinfikovat.

-

V průběhu pobytu ve vnitřních prostorách školky zajistíme časté větrání.

-

Každý den se vydezinfikují toalety, včetně splachovadel, umyvadel a další společné
prostory. Součástí dezinfekce budou kliky dveří, spínače světla apod.

-

Dětem je servírováno jídlo – nebude možná samoobsluha a to včetně pití a příborů.

-

Děti si ve školce do odvolání nečistí zuby.

-

Děti si do odvolání do školy nenosí žádné vlastní předměty z domova (hračky, knížky,
plyšáky apod.)

-

Kroužky ve MŠ nebudou v prvním pololetí školního roku 2020/2021 probíhat.

-

Děti budou rozděleny do dvou tříd a budou se minimalizovat časy, které děti tráví
z organizačních důvodů společně.

-

Praní prádla je s prádelnou dohodnuto na min. 60°C. S prádlem se v prostorách školky
manipuluje co nejméně, neprotřepává se (peřiny v ložnici). Prádlo se bude přepravovat
v jednorázových obalech, aby se zabránilo kontaminaci z okolí.
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