Základní škola Ústí nad Labem
Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44555229
Provoz školy od 24. 5. 2021
Žáci absolvují výuku ve všech ročnících prezenčně. Chod školy pak bude organizován následovně:

1. Ranní družina (žáci Př, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.B), školní klub (žáci 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B)
•
•
•

Určeny pro všechny žáky v prezenční výuce
Provoz 6:00 – 8:00 (žák musí do školy přijít nejpozději v 7:20)
Při vstupu do budovy školy provede žák (popřípadě jeho doprovod) dezinfekci rukou

•

Po přezutí v šatně odchází žák do školní družiny (u vchodu bude žáky navigovat ped.
zaměstnanec školy)
• Dohled nad žáky ve vestibulu školy a v šatně vykonává školník a zaměstnanec školní
družiny
• Ve školní družině si žáka převezme pracovník školní družiny
• Test na covid-19 žák provede hned na začátku pobytu ve škole pod dohledem
pedagogického pracovníka z ranní družiny (pomoc rodiče je možná)
• Výjimku z testování musí žák doložit písemně (potvrzení od lékaře, …) – čestné
prohlášení nestačí
•
•
•

Žák, který odmítne testování nebude přijat do družiny, ani ke vzdělávání
Pedagogický pracovník zapíše do papírové tabulky - výsledek testu žáka
Žákovské lavice jsou umístěny ve třídě tak, aby mohli žáci i při sezení dodržovat
rozestupy, pokud je to možné, sedí žáci v lavici sami
• Po celou dobu pobytu žák dodržuje rozestupy a má správně nasazenou chirurgickou
roušku (respirátor), využívá pouze určené sociální zařízení, zbytečně neopouští kmenovou
třídu
•

V 8:00 si žáka přebírá vyučující první vyučovací hodiny

2. Výuka
•

Žák, který nevyužívá ranní družinu, školní klub přichází do školy od 7:40 do 8:00 a
dodržuje hygienické předpisy (ochrana dýchacích cest, rozestupy)
• Školník vykonává dohled nad žáky před školou a dohlíží i na dodržování hygienických
opatření (ochrana dýchacích cest, rozestupy)
•
•
•
•

Při vstupu do budovy školy provede žák dezinfekci rukou
Po přezutí v šatně odchází žák do kmenové třídy
Dohled nad žáky ve vestibulu školy a v šatně vykonává pověřený zaměstnanec školy
Test na covid-19 žák provede hned na začátku pobytu ve škole pod dohledem
vyučujícího první vyučovací hodiny (pomoc rodiče je možná)
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•

Výjimku z testování musí žák doložit písemně (potvrzení od lékaře, …) – čestné
prohlášení nestačí
•
•
•

Žák, který odmítne testování nebude přijat ke vzdělávání
Vyučující zapíše do tabulky výsledek testu žáka
Po celou dobu pobytu žák dodržuje rozestupy a má správně nasazenou chirurgickou
roušku (respirátor), využívá pouze určené sociální zařízení, zbytečně neopouští kmenovou
třídu
• Sundání roušky (respirátoru) je možné pouze v sedě na svém pracovním místě pro
potřebu konzumace jídla a pití
•

Přestávky tráví žák v kmenové třídě, za přijatelného počasí může skupina s vyučujícím
využít vhodné venkovní prostory (před školou, za školou, atrium)
• Dohled nad žáky o přestávce vykonává pedagogický dozor
• Výuka probíhá dle rozvrhu, vyučujícím pomáhá asistentka pedagoga
• Pedagogové zajišťují pravidelné větrání učebny – krátce (cca 5 minut) a intenzivně
(více oken dokořán), za pěkného počasí i častěji

•
•

•

Před výukou

•
•

V polovině vyučovací hodiny
O přestávce

Při výuce dodržují všichni pedagogové pravidlo homogenity skupin
Není-li to nutné, nepřecházejí žáci do odborných učeben

•
•

Je zakázán zpěv, nikoli hudební výchova
Tělesná výchova je povolena ve venkovních i vnitřních prostorech za dodržení
epidemiologických pravidel
•
•

Oběd žáků a zaměstnanců:
Na oběd odchází skupiny s vyučujícím a asistentem, nebo vychovatelkou ŠD v předem
stanovených časech dle rozvrhu školy
•

Před vstupem do jídelny si žáci pečlivě umyjí ruce mýdlem a vodou

•

V řadě u okénka dodržují žáci rozestupy, s jídlem si sedají na místa určená jejich
doprovodem (obsazujte místa směrem od ulice k atriu)
• U stolu sedí žáci maximálně po čtyřech, přidávání dalších židlí je zakázáno
• Sundání roušky (respirátoru) je povoleno pouze pro potřebu konzumace jídla v sedě
• Mezi jednotlivými skupinami dodržuje dohled patřičné rozestupy
3. Odpolední družina, školní klub
•

Určena pro všechny žáky
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•
•

Provoz: 6:00 – 17:00
Činnost v odpolední družině, školním klubu řídí a dohled nad žáky vykonává
vychovatelka ŠD nebo asistentka pedagoga
6. Testování žáků
•
•

Testování se provádí již pouze v pondělí
Test provádí žák na pokyn určeného pedagogického pracovníka

•
•
•

Výsledky testu zapíše pedagog do papírové tabulky
Použité testy vhazují žáci do předem připravené nádoby na odpad
Dezinfekci lavic po testování a likvidaci nádoby s odpadem provádí v testovací den
v cca 8:15 uklízečka s použitím osobních ochranných pomůcek (respirátor, jednorázové
rukavice) a dezinfekce
7. Testování zaměstnanců
•
•

Testování se provádí vždy v pondělí
Testovací sady pro daný den, pro zaměstnance i žáky, si včas vyzvedávají vedoucí
zaměstnanci, pověření zaměstnanci a třídní učitelé u pí. Gothové
• Pro dostatečný počet testů pro žáky v ranní družině je zapotřebí spolupráce třídních
učitelů a pověřených pedagogických zaměstnanců
• Vedoucí zaměstnanci a pověření zaměstnanci jsou odpovědni za řádné a včasné
testování svých podřízených a přidělených zaměstnanců (v klubovně)
•

Testování provedou zaměstnanci pod dohledem vedoucího nebo pověřeného
zaměstnance vždy okamžitě po příchodu na pracoviště
• Vedoucí a pověření zaměstnanci zapíší neprodleně výsledky testování do tabulky
• Použité testy vhazují zaměstnanci do předem připravených odpadních nádob
• Nádoby s odpadem bezprostředně likviduje uklízečka s použitím osobních ochranných
pomůcek (respirátor, jednorázové rukavice) a dezinfekce
8. Vyhodnocení testů a návazné postupy, izolace
•
•

Pokud je test negativní, žáci, zaměstnanci vykonávají svou činnost ve škole
Pozitivní test žáka
Izolace žáka a okamžité informování vedení školy, následné informování zákonných
zástupců a předání potvrzení o pozitivním testování
•

V případě, že je žák s doprovodem rodiče, odchází oba do izolace a po vydání
potvrzení o pozitivním testování odchází ze školy
• U ostatních žáků pedagog postupuje dle příručky (MS Teams – sborovna –
nástěnka – covid-19 – testování přehled návazných postupů) ve spolupráci
s vedením školy
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•
•

Žák podstoupí PCR test ve zdravotnickém zařízení
Vedení školy hlásí pozitivitu na KHS se seznamem žáků, kteří přišli do kontaktu
s nakaženým
•

Izolace
•
•
•

•

Jako izolační místnost byla určena sborovna školy
Dohled nad žáky v izolaci určí vedení školy podle momentálních podmínek
Po použití izolační místnosti zajistí úklid určená uklízečka

Pozitivní test zaměstnance
•

Pozitivně testovaný zaměstnanec neprodleně opustí pracoviště

•
•
•
•
•

Telefonicky informuje vedení školy
Z domova kontaktuje ošetřujícího lékaře
Následně si nechá provést PCR test ve zdravotnickém zařízení
Negativní PCR test – zaměstnanec se vrací do školy
Pozitivní PCR test – zaměstnanec jde do karantény

•

Vedení školy hlásí pozitivitu na KHS se seznamem zaměstnanců, kteří přišli do
kontaktu s nakaženým
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