Základní škola
466 01 Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31,příspěvková organizace
tel., fax: 778 715 887, e-mail: sekretariat@zsliberecka31.cz
V souladu s usnesením vlády ze dne 25. 5. 2020 je od 1. 6. 2020 možnost dobrovolné osobní
přítomnosti žáků 1. stupně ZŠ zřízených dle §16 odst. 9 a základní školy speciální a
přípravného stupně při základní škole speciální.



Účast žáků je dobrovolná.
Vzdělávací aktivity budou probíhat ve skupinách, složení skupin je neměnné po celou
dobu, o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy.



Zájem o účast na vzdělávacích aktivitách je zákonný zástupce povinen vyjádřit do
28.5.2020 do 12:00: do schránky školy na budově Liberecká 31 do 28.5. do 12.00,
osobně vedení školy: 27. 5. do 16.00, 28. 5. do 12.00 (kdo nemá možnost si dotazník
vytisknout, je připravený na budově školy Liberecká 31), nebo emailem
(noskova.petra@zsliberecka31.cz) nejpozději do 28. 5. do 12.00



Žáci budou s pravidly seznámeni při zahájení pobytu ve škole. Zákonní zástupci stvrdí
seznámení s pravidly a s vymezením rizikových skupin podpisem čestného prohlášení
v den, kdy poprvé přivedou dítě do školy a osobně předají dítě pedagogickému
pracovníkovi. Pokud zákonný zástupce prohlášení nepodepíše, nebude žákovi účast ve
škole umožněna.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE ŽÁK PATŘÍ DO RIZIKOVÉ SKUPINY
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený níže nebo
pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.
3. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b)
při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

8. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

Doporučujeme, abyste jako zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do
rizikové skupiny, a rozhodli o účasti či neúčasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto
vědomím.
Tyto informace vycházejí z materiálu OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO
ROKU 2019/2020, online: http://www.msmt.cz/file/52773_1_1/. Informace jsou platné ke dni vydání, jejich obsah může být aktualizován
ředitelem školy s ohledem na změny vydané nadřízenými orgány nebo z jiného důvodu. O případných změnách budou zákonní zástupci i
žáci informováni bez zbytečného prodlení.





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.
Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální
možnosti školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny podle kritéria věku
(přednostně budou zařazení mladší žáci).

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
Vzdělávací aktivity zajistí pedagogický pracovník podle organizačních možností školy –
nelze garantovat přítomnost třídní učitelky ani spolužáků ve skupině. Vzdělávací a zájmové
aktivity budou realizovány podle složení konkrétní skupiny tak, aby byla zajištěna hygienická
a epidemiologická opatření. Klasický rozvrh hodin nebude uplatňován, náplň aktivit a
potřebné pomůcky na každý den upřesní vyučující předchozí den nebo po „zaběhnutí“ režimu
skupiny. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro
hodnocení na vysvědčení.
CESTA DO ŠKOLY A ZE 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 1,5 metru v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy
nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB PŘED ŠKOLOU
Žáci před školou dodržují odstupy 1,5 metru v souladu s krizovými/mimořádnými opatřeními.
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Po otevření školy (viz tabulka v kapitole Provozní doba) žáci dbají na plynulý přesun do třídy
tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy nebo ve
vchodu do školy.
VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Žáci se po vstupu do školy přezují /převléknou ve své šatně, poté si dezinfikují ruce
stojanovým dávkovačem u šaten a plynule pokračují do určené učebny.
V BUDOVĚ ŠKOLY
Pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizován se snahou o
minimalizaci kontaktu mezi jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
VE TŘÍDĚ
Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i
předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
V průběhu celého pobytu ve třídě musí žáci i pedagogičtí pracovníci nosit roušku, neurčí-li
vyučující jinak.
Při sejmutí roušky si každý žák ukládá roušku do sáčku.
ODCHOD ZE ŠKOLY
Po ukončení aktivit žáci v doprovodu pedagogického pracovníka plynule opouštějí třídu.
EVIDENCE DOCHÁZKY, OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKA
Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Důvody nepřítomnosti přihlášeného žáka
oznámí zákonný zástupce škole standardním způsobem dle školního řádu.
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 chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné
místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí
žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

