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Ředitelství školy
                                                                                                                          

, ředitelka školy

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejich 
podmínkách.

Ochrana zdraví a provoz Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka 
Hukvaldy do konce školního roku 2019/2020 – středisko základní škola, školní 
družina, školní klub a školní jídelna.

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky školy v souvislosti s přítomností žáků
1. stupně ZŠ a 9. ročníku ve škole.

Pohyb žáků ve škole se řídí těmito principy:

Cesta do školy a ze školy:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
opatřeními:

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška)
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné 

např. u doprovodu žáků nebo členů rodiny).

Příchod ke škole a pohyb před školou:

 Pro všechny osoby nacházející se před školní budovou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 Žáci chodí do školy průběžně mezi 7:20 – 7:50 hod. tak, aby se neshromažďovali před školou 

a dodrželi dvoumetrové rozestupy.
 Nebude zajištěn provoz ranní družiny.

Vstup do budovy školy:

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 Žáci ihned po příchodu do budovy hlavním vchodem provedou za dohledu zaměstnance školy 

dezinfekci rukou, v šatně se s dvoumetrovými rozestupy převléknou ( za dohledu 
pedagogického pracovníka) a odejdou průběžně do tříd tak, aby se v šatnách 
neshromažďovali. Žákům u hlavního vchodu bude rovněž namátkově změřena tělesná teplota 
bezdotykovým teploměrem.

 Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 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 či přípravy.

V budově školy:

 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor jsou 
organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně 
zaměstnanců školy.
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 Při nutných přesunech skupin (např. do školní jídelny) jsou dodrženy rozestupy mezi žáky min.
1,5 m.

 Před opuštěním třídy si žáci mimo třídu nasadí roušky.
 V průběhu pobytu žáků ve škole jsou organizovány přestávky venku (v případě příznivého 

počasí) tak, aby nedošlo ke stýkání jednotlivých skupin.
 Toalety ve škole jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, dezinfekčním mýdlem v dávkovači a 

jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 Škola má díky zřizovateli – Obci Hukvaldy a sponzorům Pavlovi Reisigovi – předsedovi 

školské rady a členovi rady obce, Petru Červinkovi – předsedovi Sdružení rodičů a Pavlovi 
Bernatskému – rodič, dostatek dezinfekčních prostředků.

 Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení 
rukou jsou umístěny před vstupem do školní jídelny, v místnosti určené pro izolaci osoby 
s podezřením na nákazu COVID 19.

 Dezinfekční prostředky jsou pravidelně přidělovány do tříd.
 Ve třídách se pravidelně větrá.
 Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a 

dezinfekce povrchů a předmětů.
 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy 

nacházejí, je prováděno minimálně jednou denně.
 Dezinfekce povrchů nebo předmětů (kliky dveří, spínače světla, klávesnice, počítačové myši, 

tablety, míst k sezení ve společných prostorách apod.) se provádějí několikrát denně.
 Odpadkové koše se průběžně kontrolují a vyprazdňují minimálně jednou denně.

Ve třídě:

 Po příchodu do třídy si každý žák důkladně 20 – 30 sekund umyje ruce mýdlem pod tekoucí 
vodou a následně použije dezinfekci.

 Složení žáků skupin je stanoveno předem a je neměnné.
 Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je dodržena zásada jeden žák v jedné lavici.
 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je 

zachován rozestup nejméně 1,5 m. V případě bližšího kontaktu (skupinové práci) musí žáci i 
pedagogický pracovník nosit roušku i ve třídě.

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 Ve třídě jsou lavice rozmístěny tak, že je dodržen stanovený odstup mezi žáky min. 1,5 m.
 Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě.
 Větraní třídy minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky na 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 vykazuje některý z možných příznaků COVID – 19, je umístěn do samostatné 
místnosti a jsou kontaktováni zákonní zástupci žáka. Zákonní zástupci jsou povinni žáka v co 
nejkratším čase vyzvednout. O podezření informuje škola Krajskou hygienickou stanici 
Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Frýdek -  Místek. Ostatní žáci jsou umístěni do 
jiné místnosti s povinností nosit roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného 
žáka.

 Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí
v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci jsou umístěni do 
jiné místnosti s povinností nosit roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného 
zaměstnance školy.
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Pravidla pro poskytování stravování ve školní jídelně:

 Přihlášení žáci se budou stravovat ve školní jídelně, kde budou zajištěna níže uvedená 
pravidla. Rodiče žáky sami přihlásí ke stravování u vedoucí školní jídelny Ivany 
Brucháčkové e-mailem jídelna@ zshukvaldy.cz.

o Žáci 1. st. ZŠ nejpozději do úterý 19. 5. 2020.
 Oběd vydává personál kuchyně včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají 

a neberou si ani sami příbory.
 V jídelně se stravuje vždy jedna skupina. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako 

ve třídě. Zajištěné jsou také rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.
 Dodržují se zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

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
rozhodl o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možno podepsat
před vstupem do školy:

 Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 
zdravotnictví

 Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.

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

Zákonný zástupce žáka je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy:

Žáci 1. st. do 18. 5. 2020.
Žáci 9. roč. do 7. 5. 2020.

Po pedagogické radě 12. 5. 2020 obdrží rodič e-mailem od svého třídního učitele písemnou přihlášku, 
kde uvede, zda se bude dítě stravovat a zda a do kolika hodin odpoledne se bude účastnit zájmových 
aktivit. Zda bude dítě zákonný zástupce vyzvedávat nebo bude odcházet samo. Komunikace mezi 
třídním učitelem a rodičem, jak je běžně v průběhu roku vedena.

Žáci 9. roč. a výuka na 2. st. ZŠ

Výuka přihlášených žáků 9. ročníku bude probíhat každé pondělí (matematika), úterý (český jazyk) 
8:00 – 11:40 hod. - příprava na přijímací zkoušky. Vyučovat budou učitelé, kteří tyto předměty učí     
v 9. roč. ve školním roce 2019/2020 (H. Daňková, R. Jarošek).  Distanční výuka iškola, Microsoft 
Team včetně výuky s rodilou mluvčí bude probíhat u všech žáků 2. st. (včetně devátého ročníku od 
středy) jako doposud.

Žáci 1. st. (1. – 5. ročník).

Výuka bude probíhat pravidelně každý pracovní den ve skupinách do 15 žáků v době od 8:00 hod. do 
11:40 hod. (dopolední vzdělávací blok) – ve většině případů povedou výuku třídní učitelé. V pondělí 
25. 5. 2020 žáci také obdrží rozvrh hodin dopoledního bloku.
Není možná výuka tělesné výchovy.
Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit je volena tak, aby byla zajištěna hygienická a 
epidemiologická opatření.

Po dopoledním bloku se budou žáci postupně stravovat po skupinách ve školní jídelně tak, aby 
nedošlo k mísení skupin (za dodržení hygienických opatření – dezinfekce, rozestupy apod.). Vzhledem
k tomu, že se nesmí skupinky mísit, bude průběh stravování delší.
Stravování skupin budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci odpoledního bloku.

Odpolední zájmový blok bude probíhat po obědě do max. 16:00 hod. pod vedením převážně 
vychovatelek ŠD a asistentek pedagoga. Každá skupina zůstane ve své třídě na dopolední i odpolední
blok.
Odpolední zájmový blok není družina. Zájmových aktivit se mohou účastnit i žáci, kteří nebyli pro 
školní rok 2019/2020 zapsáni ve školní družině nebo ve školním klubu.

Nebudou probíhat kroužky (docházelo by k mísení žáků). Každá skupinka bude mít odpolední zájmové
aktivity podobné těm, které běžně fungují v průběhu školního roku jako kroužky. Samozřejmě 
bezplatně. Odpoledne mohou skupinky také trávit čas venku, ale pouze v areálu školy. Zase za 
dodržení všech hygienických opatření.

Výuka náboženství bude od 25. 5. 2020 probíhat distančně (opět by při klasické výuce docházelo 
k mísení žáků a střídání učitelů).

Distanční výuka na 1. st. bude k 22. 5. 2020 v rozsahu, jako je nyní, ukončena. Žákům, kteří do školy 
nenastoupí, budou učitelé zadávat úkoly a komunikovat s nimi jako doposud.

Tento dokument je aktualizován v souladu s nařízeními vlády, Ministerstva zdravotnictví nebo 
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

V Hukvaldech 6. 5. 2020                                                         Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy
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