Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21,
příspěvková organizace

Pokyny pro provoz školy ve školním roce 2020/2021
v souvislosti s prevencí před onemocněním COVID-19
Pokyny vycházejí z dokumentu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve
školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“, který stanovuje základní
provozní podmínky škol ve školním roce 2020/2021. Pokyny stanoví pouze ty
provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních
podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších
předpisů.
Obsah těchto pokynů může být průběžně měněn, popř. platnost opatření může
být odvolána v návaznosti na vývoj epidemiologické a hygienické situace.

1. Základní informace
Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými
právními předpisy.
Zákonní zástupci žáků a ostatní osoby mohou do budovy školy vstupovat pouze ve
výjimečných případech po předchozí domluvě se zaměstnanci školy (to neplatí pro předem
stanovené případy - třídní schůzky apod.).
Veškeré další informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech pro
zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce budou zveřejňovány na webu školy.
Prokázanou nákazu koronavirem SARS-CoV-2 jsou zákonní zástupci žáků a zaměstnanci
povinni bezodkladně oznámit škole na tel. 533 433 612 nebo 737 451 338.

2. Pobyt ve škole, hygiena, dezinfekce
Žákům doporučujeme mít v aktovce roušku, kterou použijí v případě, že se projeví příznaky
onemocnění.
Žák je povinen dbát pokynů vyučujících a personálu školy, dodržovat stanovená hygienická
pravidla a dodržovat omezení sociálních kontaktů.
Po vstupu do budovy žák provede dezinfekci rukou, po příchodu do třídy si umyje ruce
(důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), popř. použije opět dezinfekci na ruce.
Hygienu rukou dodržuje po celou dobu pobytu ve škole.
Žáci tráví čas o přestávkách mezi vyučovacími hodinami co nejvíce ve svých třídách.
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Ve všech učebnách se žáci chovají pouze tak, jak je povoleno, popř. do nich vstoupí až po
nutné dezinfekci apod. – řídí se řády učeben a aktuálními pokyny učitelů.
Všechny prostory školy včetně šaten se pravidelně intenzivně provětrávají.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. Pracovník úklidu během
dopoledne desinfikuje kliky, vypínače, baterie, záchodová prkénka, splachovadla, zásobníky
na dezinfekci a mýdla. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, s použitím dezinfekčního
přípravku s virucidním účinkem. Koberce se denně vysávají.

3. Opatření při podezření na možné příznaky COVID-19
Nikdo s příznaky infekčních onemocnění vč. COVID-19 nesmí do školy vstoupit.
Pokud se u žáka v průběhu přítomnosti ve škole vyskytnou příznaky infekčního onemocnění
(jako např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti
svalů a kloubů, ztráta chuti a čichu apod.), bude umístěn do samostatné místnosti (izolace).
Škola současně kontaktuje zákonného zástupce žáka, který zajistí jeho okamžité vyzvednutí.
Zákonný zástupce je povinen kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost, který
rozhodne o dalším postupu.
Pokud u žáka (popř. zaměstnance školy) přetrvávají příznaky infekčního onemocnění, které
jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergie (rýma, kašel), může vstoupit do školy
pouze po odevzdání lékařského potvrzení, že se nejedná o infekční onemocnění (potvrzuje
praktický lékař pro děti a dorost, u zaměstnanců lékař v oboru všeobecné praktické
lékařství). Potvrzení se odevzdává pouze jednou.
Pokud v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením
krajské hygienické stanice nebo plošným opatřením ministerstva zdravotnictví) nebo z
důvodu nařízení karantény je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků
alespoň jedné třídy, škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 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.

4. Školní družina, kroužky
Provoz školní družiny bude zahájen v běžném režimu za dodržování přísnějších hygienických
opatření (hygiena rukou, větrání vnitřních prostor, delší pobyt na čerstvém vzduchu).
Žáci budou rozděleni do jednotlivých oddělení tak, aby docházelo ke spojování pouze dvou
ročníků (1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník).
Škola bude organizovat školní kroužky. Povede evidenci docházky žáků v těchto kroužcích.
Bude se opět dbát na zvýšenou dezinfekci.
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5. Pravidla pro školní stravování
Před vstupem do školní jídelny je povinné mytí a dezinfekce rukou.
Strávníci dodržují rozestupy a řídí se pokyny dohledu (včetně obsazování míst určených ke
stravování).
Není umožněn samoobslužný výdej, např. odebírání příborů, napouštění nápojů.
Prostory školní jídelny jsou pravidelně dezinfikovány.

Prosíme všechny žáky i zaměstnance školy, aby poctivě hygienická opatření dodržovali.
Jde o ochranu zdraví nás všech.

Děkujeme za spolupráci.

V Brně dne 1. 9. 2020

………………………………………………
Mgr. Zdeněk Lichtneger
ředitel školy

