INFORMACE O ORGANIZACI VÝUKY A HYGIENICKÝCH PRAVIDLECH
V souladu s pokynem MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce školního
roku 2019/2020 vydáváme pro rodiče žáků 1. stupně Základní školy Liptál, okres Vsetín,
kteří jsou přihlášeni ke vzdělávacím aktivitám v době od 25. května 2020 do 30. června
2020, tyto informace:
➢ Škola zajišťuje dobrovolné vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření ministerstva
zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy
➢ Pobyt žáků ve škole při vyučovacích aktivitách bude organizován ve skupinách po 10
žácích, kteří mohou být z různých tříd, aktivity budou probíhat v blocích.
➢ Složení skupin je po celou dobu neměnné. O zařazení žáků do skupin rozhodla ředitelka
školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. květnu 2020.
➢ Pokud chce žák vzdělávací aktivity navštěvovat, zákonný zástupce žáka musí vyplnit
a podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění.
➢ Při prvním vstupu do školy předloží žák toto Čestné prohlášení. Pokud žák s sebou toto
prohlášení při prvním vstupu do školy nepřinese, či pokud zákonný zástupce žáka toto
prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna!
Rozdělení žáků do skupin, přidělení pedagogičtí pracovníci:
1. skupina
2. skupina
3. skupina
4. skupina
5. skupina
6. skupina

Mgr. Jana Ildžová
Mgr. Sylvie Babicová
Mgr. Jana Hříbková
Mgr. Miroslava Haničáková
Mgr. Olga Úlehlová
Mgr. Jana Kuželková

Do které skupiny bylo zařazeno Vaše dítě Vám pošleme z důvodu dodržení zásad GDPR přímo
na e-mail.
➢ Škola vede evidenci docházky žáků.
➢ Po přihlášení se stává účast povinná, jakákoliv plánovaná absence musí být řádně
omluvena dopředu, a to e-mailem (zsliptal@zsliptal.cz), nebo telefonicky
prostřednictvím SMS (mobil 603 104 015), neplánovaná absence ihned první den
nepřítomnosti do 12:00 hodin, a to e-mailem (zsliptal@zsliptal.cz), nebo telefonicky
prostřednictvím SMS (mobil 603 104 015).
➢ Distanční výuka žáků, které zákonní zástupci nepřihlásili ke vzdělávacím
aktivitám, zůstává beze změny.

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

Příchod ke škole a pohyb před školou
Žáci přicházejí ke škole následovně:
1. a 2. skupina

7:35 hodin – 7:45 hodin

3. a 4. skupina

7:25 hodin – 7:35 hodin

5. a 6. skupina

7:15 hodin – 7:25 hodin

Na pohyb před budovou se rovněž vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními.
Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který je dále organizuje.
Při prvním příchodu do školy v pondělí 25. května 2020 předloží žák ředitelce školy
podepsané Čestné prohlášení. Pokud nebude žák mít toto Čestné prohlášení u sebe,
případně jej nebude mít řádně vyplněné, z vyučovacích aktivit bude vyloučen.

Vstup do budovy školy
➢ Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv případným doprovázejícím
osobám.
➢ Žáci nebudou využívat šatní skříňky, ale budou se přezouvat až před třídou. Svrchní
oděv si odloží na určené místo ve třídě.
➢ Škola určí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
➢ 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 z vyučovacích aktivit.

Ve třídě
➢ Neprodleně po příchodu do třídy musí každý žák i pedagog použít dezinfekci na ruce.
Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým
mýdlem). Dezinfekci, mýdlo i papírové ručníky mají žáci k dispozici ze strany školy.
➢ Žák se usadí na určené místo, které je neměnné.
➢ V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud
je zachován rozestup dva metry. Jestliže dochází k bližšímu kontaktu (např. při
skupinové práci) musí se nosit roušky i ve třídě.
➢ Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
➢ Při příznivém počasí mohou vzdělávací aktivity probíhat na venkovním prostranství
v areálu školy.
➢ Žáci jsou povinni ihned hlásit vyučujícímu jakoukoliv změnu zdravotního stavu.

Přestávka během vzdělávacích aktivit
➢ Výuka probíhá v blocích dle uvážení pedagoga, poté následuje přestávka. Žáci pobývají
v průběhu přestávky v učebně, případně mohou navštívit toaletu, ale pouze jednotlivě.
➢ I během přestávky dodržují odstup dva metry od ostatních žáků a pedagogů.
➢ V době přestávky je zakázáno zdržovat se na chodbě.

Oběd:
➢ Žákům, kteří měli zájem o školní stravování, bude oběd podáván formou teplé stravy.

Konec vzdělávacích aktivit
➢ Po skončení posledního bloku pouští žáky příslušný pedagogický pracovník před třídu,
kde se žáci postupně přezují, vyčkají na vymezeném místě a poté pod dohledem
pedagoga neprodleně školu opustí.
➢ Po celou dobu žáci dodržují hygienická pravidla, zejména dodržují odstup dvou metrů
od ostatních.
➢ Žáci odcházejí ze školy v čase uvedeném na přihlášce. Pokud si rodiče chtějí své děti
vyzvednout, musí na ně čekat v daný čas na prostranství před školou.

Žák si do školy přinese:
➢ minimálně dvě roušky, jednu již nasazenou na obličeji, další v čistém sáčku, druhý
sáček si přinese na odložení použité roušky,
➢ dostatek hygienických kapesníků,
➢ přezůvky (pokud je má v šatní skříňce, vyzvedne si je ze skříňky),
➢ svačinu a pití,
➢ potřeby do výuky (pouzdro s psacími potřebami a pastelkami, sešity, pracovní sešity,
učebnice).
Žáci budou poučeni o všeobecných zásadách bezpečnosti a bezpečném chování, o platných
hygienických podmínkách a ochraně zdraví v době konání školních aktivit.

Je zakázáno vstupovat do školy s jakýmikoliv příznaky infekce dýchacích cest, které by
mohly i sebeméně odpovídat příznakům COVID 19 (např. zvýšená teplota, kašel, náhlá
ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest ...).
Pokud se u žáka některý z příznaků objeví, bude izolován od ostatních žáků ve skupině
a bude kontaktován zákonný zástupce s nutností okamžitého vyzvednutí žáka. Navíc
o podezření bude informován příslušný odbor Krajská hygienické stanice ve Zlíně.

Mgr. Hana Burdová, ředitelka školy

