Směrnice 1/2020: Pravidla pro otevření školních skupin ZŠ Slunovrat v
souvislosti s mimořádnými opatřeními SARS-CoV-2
Směrnici vydalo vedení ZŠ Slunovrat pro účely zajištění bezpečného provozu školy v období
od 25.5. 2020 do 26.6. 2020.
Směrnice je v souladu s opatřeními a dalšími dokumenty vlády ČR i obecnými hygienickými
pravidly vydanými v rámci mimořádní pandemické situace.

Článek 1 – Obecná pravidla
Od 25.5. vznikají na základě komunikace s rodiči v ZŠ Slunovrat 2 vzdělávací skupiny po 15
žácích. Počet dětí ve skupině je neměnný a dítě se nemůže přihlašovat později, než 25.5.
2020.
Omlouvání a účast ve školní skupině:
Účast dítěte ve skupině je na rozhodnutí rodiče, nejde o povinnou školní docházku, škola si
nicméně musí vést údaje o přítomnosti dítěte a rodič je povinen své dítě omlouvat v případě
jeho nepřítomnosti. Rodiče děti omlouvají obvyklým způsobem:
1. omluvenku zapíší do systému Edupage
2. prostřednictvím SMS dají vědět hlavnímu pedagogovi, že dítě ten konkrétní den
nepřijde
V případě, že je u dítěte podezření na jakékoli virové onemocnění, do školy nenastoupí.
Čestné prohlášení rodičů a informování o zdravotní stavu
První den docházky do školy doručí rodič do školy podepsané čestné prohlášení o tom, že
dítě nebylo vystavené infekci COVID a je srozuměn s rizikovými skupinami. Rodiče dají
neprodleně vědět škole, kdyby se u dítěte či v rodině ohledně zdravotních okolností cokoliv
změnilo, především, co se týká výskytu a příznaků nemoci SARS-CoV-2.
Rodiče nemohou poslat dítě do školy, jestliže se u něj projeví příznaky virového onemocnění:
horečka, silný kašel, dušnost, ztráta chutí a čichu bolest kloubů, únava, nebo bolest v krku.
Musí tuto situaci neprodleně hlásit škole.
Organizace výuky
Školní skupiny budou probíhat každý pracovní den mezi 8 - 15.00 pod pedagogickým dozorem
2 pedagogů (hlavní pedagog a jeho asistent), v souladu s organizačními a personálními
možnostmi školy.
Ve shodě se ŠVP ZŠ Slunovrat bude činnost výukových skupin probíhat ve školních
prostorách budovy ZŠ Novoměstská i ve venkovních prostorách.
Pro děti, které se do školních skupin nezapojí a jejich rodiče bude kontakt se školou a učivo
zajišťovat především třídní učitel, formou distančního zadávání a telefonických a online
konzultací.
Obecná hygienická pravidla
V souladu s platnými hygienickými pravidly:

-

zajišťovat ochranné prostředky pro pedagogy, a to: roušky, dezinfekci na ruce a čistící
dezinfekční prostředky, ochranné štíty (použití dle potřeby) a jednorázové rukavice
zajišťovat záložní dezinfekci a roušky pro děti
dezinfikovat a umývat všechny společně používané povrchy minimálně 2x denně a
vždy po skončení výuky
pro použití pomůcek, jejichž dezinfekce je obtížná, budou používány jednorázové
rukavice, případně budou pomůcky dány do 2 denní karantény pedagogové budou

Pedagogové ve skupinách budou kontrolovat nošení roušek u dětí, dodržení rozestupů,
dodržení hygieny rukou a dalších platných pravidel, dle opatření vlády a směrnice ředitelky
školy.
S dětmi budou probírány a nacvičeny pravidla fungování ve skupině co nejvíce zážitkovým
způsobem.
Rodiče jsou žádáni, aby:
- pozorně četli dokumenty školy, které jim jsou zasílány, aby věděli vše o aktuální situaci
- dodali potřebné dokumenty, především čestné prohlášení
- komunikovali se školou v případě jakékoliv rizikové situace související s pandemií
SARS-Covid-2
- kontrolovali dodržování pravidel u dětí
- zajistili jim potřebné ochranné pomůcky a pomůcky pro pobyt venku
- dbali na hygienu dětí, včetně čistých roušek, oblečení atd.
Nedodržení pravidel, především nedodání čestného prohlášení nebo neinformování školy o
riziku SARS Cov-2 může ústit v ukončení pobytu dítěte ve školní skupině.

Článek 2 - Cesta do školy a ze školy
Do školy děti přicházejí individuálně, nebo s rodiči, dodržují platné nařízení o nošení roušek
od 25.5. Ve chvíli, kdy jsou všechny, odchází s pedagogem společně na program.
Před školou nebo na místě srazu se děti nemísí s jinou skupinou, v případě nedodržení
vzdálenosti 2 metry dodržují nošení roušek.
Rodiče či jiný doprovod nevstupují do prostor školy.
Při předání dětí na místě srazu venkovní výuky rodiče nosí roušky.
Při vstupu do školy je namátkově měřena teplota a je tu připravena dezinfekce rukou, kterou jsou
všichni povinni použít před začátkem programu.

Článek 3 - Pobyt ve škole
V budově školy
Sraz je mezi 8.00 - 8.20 před bočním vstupem do školy (u tělocvičen), kde je příchod přímo
do prostor ZŠ Slunovrat.
Žáci, děti přecházejí do svých kmenových učeben v doprovodu pedagogů. Rodiče nemají do
budovy školy přístup.
Ve třídě se i přezují a nechají si tam i svrchní oblečení na místě k tomu vyhrazeném. Do prostor
šaten žáci v této době nevstupují.

Po převlečení a přezutí si děti a žáci dezinfikují ruce, ve třídě je připravená dezinfekce.
Po příchodu do třídy děti/žáci ve třídě již zůstávají, nemohou se potkávat se spolužáky z jiných
skupin.
Toalety pro děti vyhrazené pro ZŠ Slunovrat jsou označené cedulí a děti používají pouze ty. Na
toaletách jsou zajištěny papírové ručníky a dezinfekce.
Celou dobu pobytu ve škole jsou děti pod dohledem pedagoga. Děti chodí na přestávky pod
dozorem pedagoga do venkovních prostor školy.
Po celou dobu pobytu ve společných prostorách školy mají všichni nasazenou ochranu nosu a úst.
Ve třídě mají děti roušku na pokyn pedagoga, jde-li o aktivity, které neumožňují dostatečný
rozestup, tzn. minimálně 1,5 metru.
Pro zajištění hygieny je ve třídě pravidelně větráno, děti pravidelně používají dezinfekce. 2x denně
se otírají společné povrchy. Na společné pomůcky jsou využívány jednorázové rukavice.
Obědy ve škole nejsou zajištěny. Žáci si nosí obědy s sebou a jí je v domluveném čase na svém
vyhrazeném místě. Pedagog dohlíží na hygienu při jídle.
Děti odchází z programu zpravidla mezi 14-15 hodinou. Pedagog dovede dítě k bočnímu vchodu
na základě telefonátu rodiče, který má k dispozici telefonní čísla všech pedagogů.
V místě venkovní výuky platí navíc tato pravidla:
Rodiče přivážejí děti na místo srazu, které je pěšky dostupné místu pobytu venku a které je
situováno tak, aby zde nedocházelo ke shlukování jiných lidí. mezi 8.00 - 8.30. Přivážejí je osobně,
vlastní dopravou.
ZŠ Slunovrat má k dispozici 2 pronajaté venkovní areály, v každém z nich se bude pohybovat
pouze jedna a tatáž skupina s dětmi a přidělenými pedagogy a asistenty.
Jakékoli míchání skupin je vyloučeno.
Obě skupiny mají k dispozici venkovní prostor, sociální zařízení a místnost k uskladnění výukových
materiálů. Tyto prostory po dobu 25.5.-26.6. budou navštěvovat pouze správci a dané skupiny.
Všichni účastníci jsou vyrozuměni o dodržování přísných hygienických nařízení. Všechny
omyvatelné plochy se budou pravidelně 2 x denně dezinfikovat, u sociálních zařízení je k dispozici
dezinfekce na ruce, podobně ve venkovním prostoru na předem určeném místě.
Děti jsou s používáním prostřednictvím nácviku srozumitelně a jasně seznámeny s jejich
používáním.
Všichni účastníci skupin používají roušku při rozestupech menších než 1,5 m uvnitř pronajatého
areálu a menších než 2 m při pohybu mimo areál (v lese atd.). Mimo pronajatý areál se děti budou
pohybovat pouze ve skupinách do 10 pod dozorem pedagoga a půjde vždy o pohyb ve volné
přírodě.
Pobyt dětí je ukončen mezi 14 /15 hodinou na místě domluveném k předání, které je určeno tak,
aby se zde nekumulovali lidé. Z místa předání dopravují rodiče děti individuálně, případně děti
odjíždějí samy (pokud rodiče podepsali škole povolení, že se dítě může vracet ze školy
samostatně).

Článek 4 - Vybavení žáka na pobyt ve školní skupině
Seznam pomůcek a věcí, které by měly děti s sebou mít na pobyt ve školní skupině
V batůžku každý den:
• malou dezinfekci
• roušku, náhradní roušku a sáček na roušky
• penál (tužku, ořezávátko, pero/propisku, pastelky, nůžky, tuhé lepidlo)
• jídlo a pití (svačina, oběd, případně odpolední svačina)
• šátek/podložka na stůl pod jídlo
• podložka na psaní (tvrdé desky)
• léky (osobní potřeby-alergie)
• spirálku (mladší děti) nebo deník (starší děti)
• další pomůcky podle pokynů pedagoga na aktuální týden
V případě venkovní výuky: pokrývku hlavy, pláštěnku, karimatku, náhradní oblečení, sáček
na odpad, podložku na psaní, krém na opalování a repelent (volitelně)

Článek 5 – Příznaky nemoci SARS Cov-2
Pokud budou u dítěte v průběhu dne zpozorovány příznaky virové nemoci – horečka, kašel,
dušnost, náhlá ztráta chuti či čichu… bude okamžitě informován jeho zákonný zástupce
telefonicky, aby si ho co nejdříve odvedl domů.
Po dobu, než se rodič dostaví, bude dítě trávit čas v ústraní s pedagogem, který si nasadí roušku
a ochranný štít.
Rodiče budou požádání o neprodlené testování na SARS-Cov-2. V případě pozitivního testování
je informována KHS.
Podobně se bude postupovat, pokud budou zpozorovány příznaky nemoci u nějakého pedagoga.
V tomto případě, než se zjistí aktuální zdravotní stav dítěte či zaměstnance, je povinností všech
ostatních nosit zakrytý nos i ústa.

Odkazy na důležité platné dokumenty vlády ČR a dalších úřadů, na něž směrnice ZŠ
Slunovrat navazuje a reaguje:
Nejčastější otázky k opatřením ohledně SARS Cov-2 na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru
Mimořádná opatření vlády, aktuálně platná - SOUHRN:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni_-co-aktualne-plati-180234/#omezeni_pohybu_od_11_kvetna
Manuály pro školy vydané MŠMT k fungování školních skupin:
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
V Brně, 18.5. 2020
Barbara Strobachová, ředitelka ZŠ Slunovrat

