INFORMACE O ORGANIZACI VÝUKY A HYGIENICKÝCH PRAVIDLECH
Specifika pro žáky 2. stupně Základní školy Liptál, okres Vsetín, kteří jsou přihlášeni
k třídnickým hodinám a konzultacím v době od 8. června 2020:
Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:
➢ Třídnické hodiny a konzultace s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku.
➢ Socializační aktivity.
➢ Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu
osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
➢ Odevzdání sešitů, pracovních sešitů a materiálů.
➢ Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních
personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti
využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit,
není povinností školy tyto aktivity realizovat.
➢ S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být
skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí
pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.
➢ Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (uvedené v příloze).

Časový rozsah a organizaci stanovila ředitelka školy takto:
6. třída, 8. třída

úterý 8:00 hodin – 10:00 hodin

7. třída

úterý 13:00 hodin – 15:00 hodin

➢ 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).
➢ Školní jídelna nebude z hygienicko-provozních důvodů v tyto dny pro žáky 2. stupně
v provozu.
➢ Distanční výuka zůstává beze změny.

Pokud bude žák chtít konzultaci s jiným učitelem než třídním, musí se
předem přihlásit příslušnému vyučujícímu, a to zasláním e-mailu, ve které
uvede látku, kterou potřebuje vysvětlit, upevnit nebo objasnit. Vyučující mu
zpět e-mailem zašle čas, kdy může žák přijít.

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 do školy jednotlivě v době od 7:45 hodin do 7:55 hodin, na pohyb před budovou
se rovněž vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
Žáky před školou vyzvedává třídní učitel, který je dále organizuje.
Při prvním příchodu do školy v úterý 9. června 2020 předloží žák ředitelce školy
podepsané Čestné prohlášení. Pokud nebude žák mít toto Čestné prohlášení u sebe,
případně jej nebude mít řádně vyplněné, nemůže vstoupit do budovy školy.

Vstup do budovy školy
➢ Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv případným doprovázejícím
osobám.
➢ Žák se na vymezeném místě přezuje a pověřený pedagog posílá žáky do třídy tak, aby
nedocházelo k bezprostřednímu kontaktu mezi žáky. 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.

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.
➢ Žáci jsou povinni ihned hlásit vyučujícímu jakoukoliv změnu zdravotního stavu.

Konec pobytu ve škole
➢ Po skončení odvede žáky příslušný pedagogický pracovník do šatny k vymezenému
místu, kde se žáci postupně přezují a neprodleně školu opustí.
➢ Po celou dobu přesunu žáků do šatny, přezutí a opuštění budovy žáci dodržují
hygienická pravidla, zejména dodržují odstup dvou metrů od ostatních.

Žák si do školy přinese:
➢ minimálně dvě roušky, jednu již nasazenou na obličeji, pro případ potřeby další v čistém
sáčku, druhý sáček si přinese na odložení použité roušky,
➢ dostatek hygienických kapesníků,
➢ přezůvky,
➢ vhodné pití,
➢ materiály ke konzultaci.

Žáci budou poučeni o všeobecných zásadách bezpečnosti a bezpečném chování, o platných
hygienických podmínkách a ochraně zdraví v době přítomnosti ve škole.

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.

V případě dotazů mě můžete kdykoliv kontaktovat e-mailem (zsliptal@zsliptal.cz), nebo
telefonicky (mobil 603 104 015).
Mgr. Hana Burdová, ředitelka školy

