Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích podmínkách

2. stupeň
Rozpis vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupně od 8. června 2020
6. třída
Pondělí, úterý – od 7,45 do 11,25
7,45 – 8,30

8,40 – 9,25

9,45 – 10,30

10,40 – 11,25

Pondělí

Matematika

Český jazyk

Dějepis

Přírodopis

Úterý

Fyzika

Matematika

Zeměpis

Fyzika/Rodinná v.

7. třída
Úterý, středa – od 7,45 do 11,25
7,45 – 8,30

8,40 – 9,25

9,45 – 10,30

10,40 – 11,25

Úterý

Anglický jazyk

Fyzika

Matematika

Zeměpis/Přírodopis

Středa

Český jazyk

Fyzika

Ruský jazyk

Matematika

8. třída
Čtvrtek, pátek – od 7,45 do 11,25
7,45 – 8,30

8,40 – 9,25

9,45 – 10,30

10,40 – 11,25

Čtvrtek

Matematika

Zeměpis/Přírodopis Dějepis

Fyzika

Pátek

Matematika

Český jazyk

Angl./Ruský
jazyk

9. třída
Středa – od 7,45 do 11,25
7,45 – 8,30
Středa

Fyzika

8,40 – 9,25

Dějepis

9,45 – 10,30

Dějepis/Matematika Chemie

10,40 – 11,25
Angl./Ruský
jazyk

Vzdělávací obsah bude zaměřený zejména na procvičení a upevnění učiva probíraného
v době distančního vzdělávání (je nutné proto nosit učebnice i sešity se zápisy). Docházka do
školy nebude povinná, i nadále zůstává v platnosti distanční výuka.
Osobní přítomnost žáků se bude konat za přísných hygienických pravidel. Prostudujte je
prosím. PRVNÍ DEN PŘÍTOMNOSTI ŽÁKA VE ŠKOLE JE NUTNÉ ODEVZDAT
VYPLNĚNÉ A PODEPSANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, KTERÉ NAJDETE NA
STRÁNKÁCH ŠKOLY. MĚLO BY BÝT PODEPSANÉ S AKTUÁLNÍM DATEM
(nejlépe den před nástupem do školy).

Cesta do školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními. Roušku je nutno nosit na všech místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší
vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Příchod ke škole a pohyb před školou
Vzhledem k tomu, že škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou, příchod do
školy bude bočním vchodem v době 7,35 – 7,45 hod.
Vstup do budovy školy
-

-

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
Každý žák musí mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem pro
nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy
Vstup je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

V budově školy
-

Při přesunech je vhodné dodržet odstupy 2 metrů, když je to možné (nejméně 1,5
metru)
Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky

Ve třídě
-

-

-

-

Neprodleně po přezutí a odložení věcí do šatny a po příchodu do třídy musí každý
použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 – 30
sekund vodou a tekutým mýdlem)
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. skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě
Při sejmutí si každý žák odkládá roušku do sáčku
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě
Ve třídě je maximálně 15 žáků (v lavici je jeden žák)
Dělení skupin se stanoví předem a je neměnné
V každé třídě je nezbytné často větrat
Škola vede evidenci o docházce žáků do školy
Pokud se žák nemůže dostavit, jen nutné zaslat ihned písemně omluvenku na
adresu školy (skola@zs-sedlnice.cz) nebo příslušnému vyučujícímu s uvedením
důvodu. Písemně pak do žákovské knížky po obnovení přítomnosti ve škole.
žáci by si měli donést svačinu na celou dobu pobytu ve škole (ve škole se nebude nic
podávat ani prodávat), doporučujeme pro dodržení pitného režimu přinést si s sebou
plastovou láhev s pitím.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta čichu a chuti, jiný
příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné jej umístit do
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité
vyzvednutí žáka. O podezření škola informuje spádovou hygienickou stanici (Nový
Jičín – 556 770 370, Ostrava – 595 138 111). Ostatní žáky je vhodné umístit do jiné
místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky a požadovaného
odstupu, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného žáka (totéž platí při podezření
na příznaky u zaměstnance školy).

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
2. Chronické onemocnění plic /zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze
4. Porucha imunitního systému, např.
a. Při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
b. Při protinádorové léčbě
c. Po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu
funkce ledvin (dialýza)
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné
domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do
rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka toto prohlášení, které
je možné podepsat před vstupem do školy
- Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví, a
- Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu a chuti apod.)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast
ve škole umožněna.

Vážení rodiče i žáci, děkuji za prostudování.
PaedDr. Blanka Šťastná, ředitelka školy

