Provozní řád

Základní školy, Městec Králové, Nám. Republiky 303

(dále jen školy)
v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

Provoz Základní školy, Městec Králové, Nám. Republiky 303 v období mimořádných
opatření do konce školního roku 2019/2020 v souladu s metodikou Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy Ochrana zdraví a provoz základních škol speciálních a škol/ tříd
zřízených podle § 16 odst. 9 Školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním
postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými vývojovými poruchami
chování a přípravných stupňů základních škol speciálních v období do konce školního roku
2019/2020 vydanou 27. 5. 2020.

Vypracovala: Mgr. Lenka Wágnerová

V Městci Králové dne 29. 5. 2020

Schválila: Mgr. Romana Tůmová

I. Provoz školy
 Skupiny žáků I. stupně základní školy, dětí v přípravné třídě základní školy, žáků základní
školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální, zřízené podle §16 odst.
9 školského zákona mohou navštěvovat školu s účinností od 1. června 2020.
 Skupiny žáků II. stupně základní školy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona mohou
navštěvovat školu s účinností od 8. června 2020.
 Hlavní budova Základní školy, Městec Králové, Nám. Republiky 303.
 Budova Základní školy Městec Králové, Přemysla Otakara II. č. p. 24, ve které se vyučuje
II. třída ZŠ speciální.
 Škola bude otevřena v omezeném provozu v době od 7,40 do 13,00 hod.
Příchod ke škole a pohyb před školou
Při cestě do školy a ze školy se na děti/žáky a jejich doprovod vztahují obecná pravidla
chování stanovená krizovými opatřeními. Z této povinnosti je mj. stanovena výjimka týkají se
našich žáků, tj.
 osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu,
jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto
zákazu.
Vstup do školy
 Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do školy nedocházelo ke
shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy 2 metry.
 Vstup je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.
 Přípravný stupeň ZŠ speciální vstupuje: budova školy Náměstí Republiky 303,
hlavním vstupem ve stanovený čas, tj. v době od 7,55 – 8,05 hod.
 ZŠ speciální, budova školy Přemysla Otakara II: hlavním vstupem ve stanovený čas, tj.
v době od 8,20 - 8,35
 a II. stupeň ZŠ budova školy Náměstí Republiky 303 vstupuje hlavním vstupem ve
stanovený čas, tj. v době od 7,45 – 7,50 hod. a v době od 8,05 – 8,10 hod.
 Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka Čestné prohlášení, ve
kterém prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se
• seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
• že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového
infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
• ZZ zároveň prohlašuje, že si je vědom toho, že ve škole či třídě existuje zvýšené
epidemiologické riziko, jelikož se jedná o kolektiv, ve kterém lze jen stěží zabránit
blízkému kontaktu osob. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude
vstup žáka do školy umožněn.
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Způsob předávání žáka
 Před vstupem do školy je žákovi změřena teplota pedagogem.
 Žáka si převezme pedagogický pracovník.
 Žák si vydezinfikuje ruce.
 Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě pod dohledem pedagogického pracovníka důkladně
umyje ruce vodou a mýdlem.

Umístění šaten pro jednotlivé třídy:
 Přípravný stupeň ZŠ speciální: botník - přízemí chodba, oděv - učebna speciální školy
 II. stupeň ZŠ: botník - přízemí chodba, oděv - věšáky napravo
 ZŠ speciální, budova školy Přemysla Otakara II.
Pobyt ve škole a třídě
Jednotlivým skupinám jsou určeny třídy, ve kterých budou probíhat vzdělávací činnosti.
 Žáci v prostorách školy roušky nosit nemusí.
 Po příchodu do třídy si musí každý žák umýt důkladně ruce (20 - 30 sekund vodou
a mýdlem nebo vydezinfikovat). Dezinfekce a mýdlo jsou ve třídě.
 Žáci si nenosí žádné hračky z domova.
 V každé lavici sedí pouze jeden žák.
 Třídy jsou před, v průběhu a po skončení vyučování větrány. Větrání zajišťují
zaměstnanci školy. Ne žáci.
 Svačiny probíhají v určený čas pedagogickým pracovníkem ve třídách. Před a po skončení
konzumace si žák důkladně umyje ruce a uklidí prostor, ve kterém docházelo
ke konzumaci.
Omlouvání a školní docházka žáka
 Omlouvání nepřítomnosti žáků zůstává pro docházející žáky v obvyklém režimu.
 Po absenci žáka ve škole zákonný zástupce znovu předloží čestné prohlášení
a srozumění.
Využívání toalet
Žák používá toalety určené příslušné třídě.
 Přípravný stupeň: přízemí
 I. a II. stupeň v 1. patře, kde se nachází třída
 ZŠ speciální v přízemí školy
Po použití toalety si umyje ruce a utře a osuší jednorázovou utěrkou/ vlastním ručníkem
a vydezinfikuje si ruce.
Hygienická opatření
 Žáci budou pobývat v budově školy nebo školním pozemku.
 Žáci budou vedeni k častému a důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové
papírové ručníky nebo vlastní ručníky.
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 Pracovníci školy budou zvýšenou měrou dbát na dodržování hygienických zásad a
důkladný úklid školy.
 Několikrát denně provede školnice dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá
zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, aj.)
 Prostory školy a tříd jsou pravidelně větrány – nejméně jednou za hodinu po dobu 5
minut.
 Pracovníci školy po dobu pobytu v budově školy používají ochranný prostředek – roušku
či štít.
 Školnice bude používat jednorázové rukavice při úklidu a likvidaci odpadů.
 Pracovníci školy dbají na dodržování hygienických zásad a opatření.

Způsob vyzvedávání žáka
 Žáci přípravného stupně, základní školy speciální a I. stupně ZŠ budou předáváni
zákonným zástupcům před vstupem/vchodem do školy ve stanovený čas.
 Žáci II. stupně odcházejí ze školy samostatně.

Stravování žáků ve školní jídelně
Stravování ve školní jídelně probíhá podle stanovených opatření ZŠ Bezručova č. p. 723 ve
stanovenou dobu, ve vyhrazeném prostoru.
 Příchod žáků do školní jídelny je pro naše žáky přesně stanoven na dobu od 11,05 – 11,10
hod.
 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci.
 Během stravování se dodržují zvýšenou měrou hygienická pravidla.

II. Vzdělávání žáků
 Vzdělávací aktivity jsou dobrovolné a realizují se pro neměnné skupiny žáků, které
mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
 Maximální počet žáků ve skupině žáků se řídí § 25 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, s tím, že
maximální počet žáků ve skupině je 15 a je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici
ve třídě.
Organizace a obsah vzdělávacích aktivit
 Vzdělávací budou probíhat podle stanoveného rozvrhu v době mimořádných opatření
COVID-19. Obsah vzdělávání vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy.
 Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit je volena tak, aby byla
zajištěna stanovená hygienická a epidemiologická opatření.
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Vzdělávání žáků podle § 41 školského zákona
 Žák vzdělávaný podle § 41 školského zákona (individuální vzdělávání) koná zkoušky
v termínu dle školského zákona, tedy na konci 2. pololetí tohoto školního roku.
 Mimořádné opatření
Na základě rozhodnutí ředitele školy budou žáci vzdělávaní podle § 41ve školním roce
2019/2020 přezkoušeny distančně na základě dodaných podkladů. Zkoušet takového
žáka lze i distančním způsobem - nástroji komunikace na dálku.
Epidemiologická opatření
 Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly
odpovídat příznakům COVID-19 tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti
a čichu a jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu
a další uvedené příznaky, nebudou do školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel
či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží lékařským potvrzením.
 Pokud se u žáka objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude
umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který žáka
neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická
stanice. Ostatní žáci budou přemístěni do jiné místnosti školy nebo na školní zahradu.
 Před prvním vstupem do školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení – může si jej
předem připravit, vytisknout a vyplnit nebo vyplní a podepíše první den při nástupu do
školy.

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 dítě patří do rizikové skupiny
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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 a rozhodli o účasti žáka ve
škole s tímto vědomím.
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