Základní škola Havířov–Město Gorkého 1/329 okres Karviná
tel. 597 578 828; mobil: 602 166 473
e-mail: reditelstvi@zsgh.cz

Organizační pokyny k nástupu žáků 9. ročníku do
školy od 11. 05. 2020
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní
přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Účast na vzdělávací aktivitě
•
•
•

•
•

Docházka do výše uvedených aktivit není povinná, bude probíhat pouze pro
přihlášené žáky (zájemce) ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku (přihlásit žáka závazně) do školy v
případě žáků 9. ročníku nejpozději do 7. 5. 2020.
Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel
školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. Oznámení o
rozdělení do skupin obdrží zákonní zástupci písemně před zahájením vzdělávací aktivity.
Pokud přihlášený žák účastnící se vzdělávacích aktivit nebude přítomen, je povinností
zákonného zástupce nepřítomnost řádně omluvit do 24 hodin.
Podmínkou účasti na vzdělávací aktivitě je zákonným zástupcem předem podepsané
čestné prohlášení a seznámení. Formulář je k dispozici ke stažení na webové stránce
školy na odkazu ZDE 1 nebo v příloze tohoto dokumentu.

Obsah a harmonogram vzdělávací aktivity
•

•

Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky (ČJ, M), cílem je příprava na
přijímací zkoušku.
Vzdělávací aktivita bude probíhat dle harmonogramu:

Den
Úterý
Čtvrtek

1

Třída
9.A
9.B
9.A
9.B

1. a 2. vyuč. hod.
Matematika (Schi)
Český jazyk (Slo)
Český jazyk (Nvt)
Matematika (Schi)

3. a 4. vyuč. hod.
Český jazyk (Nvt)
Matematika (Schi)
Matematika (Schi)
Český jazyk (Slo)

Vyplněný a podepsaný formulář zákonným zástupcem přinese přihlášený žák první den konání vzdělávací aktivity,
prokáže se jím při vstupu do školy a odevzdá vyučujícímu ve třídě. Pro zájemce, kteří nemají možnost si formulář
vytisknout, jsou formuláře připraveny k vyplnění v kanceláři školy, kde jej mohou podepsat na místě. Zákonní zástupci si
mohou telefonicky nebo emailem domluvit vyzvednutí. Nejzazší termín pro vyzvednutí formuláře k vyplnění zákonnými
zástupci na místě stanovuji na první den vzdělávací aktivity v době 07:30-08:00 hodin.
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Cesta do školy a ze školy
•
•

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není
tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou
•
•
•

Před školou žáci dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou.
Žáky před školou organizuje pověřený pracovník školy, který žáky vpouští do školy.

Vstup do budovy školy
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Při vstupu do budovy školy se žáci prokáží podepsaným čestným prohlášením.
Žáci vstupují jednotlivě, po vstupu provedou dezinfekci rukou z dezinfekčního stojanu
umístěného za vstupními dveřmi a žákům je změřena teplota bezkontaktním
teploměrem.
Vstup je umožněn pouze žákům bez zvýšené tělesné teploty.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního
oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
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 ze skupiny či přípravy.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Žáci 9. A se budou
učit ve své kmenové třídě IX. A (2. posch.), žáci 9. B se budou učit ve své kmenové třídě IX. B
(2.posch.).

Ve třídě
•

•
•

•

Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. (Z dávkovače
umístěného ve třídě školy). Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30
sekund vodou a tekutým mýdlem).
Žáci jsou rozděleni do lavic dle zásady jeden žák v lavici ve třídě.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud
je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu
(např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
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•
•

Žáci si po každém vzdělávacím bloku nebo po návratu do třídy z WC umyjí a vydezinfikují
ruce. (Z dávkovače umístěného ve třídě školy).
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Při podezření na možné příznaky COVID-19 u žáků
•

•

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité
vyzvednutí žáka.

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

•

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený
v čestném prohlášení a seznámení (viz příloha) nebo pokud některý z bodů naplňuje
jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do
rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce prostřednictvím žáka toto
prohlášení, která podepsal před zahájením vzdělávacích aktivit:
o písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví, a
o písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

•

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve
škole umožněna.

•

•

V Havířově 05. 05. 2020

Mgr. Igor
Zaťko

Digitálně
podepsal Mgr. Igor
Zaťko
Datum: 2020.05.06
15:50:39 +02'00'

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)
…............................................................................................................................................................
datum narození: ...................................................................................................................................
trvale bytem: ….....................................................................................................................................
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
V .......................................
Dne ...................................
………………………………………………………………………………
Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání
nebo
Podpis zákonného zástupce nezletilého
Osoby s rizikovými faktory
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).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

