6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizace

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizace,
v souladu s usnesením vlády České republiky č. 69/2020 Sb. ze dne 12. března 2020 a dalších
souvisejících nařízeních vlády České republiky a v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění, a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky, v platném znění,

vydává

VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZAČNÍCH
A HYGIENICKÝCH PRAVIDEL
I. Provoz a vnitřní režim školy

Zahájení provozu








Ode dne 11. května 2020 do 5. 6. 2020 je umožněný vstup do budovy školy za účelem
poskytování vzdělávání zaměřeného na přijímací zkoušky na střední školy žákům 9. ročníků
Ode dne 25. května 2020 je umožněný vstup do budovy školy za účelem poskytování vzdělávání
žákům 1. stupně.
Od 1. 6. 2020 budou umožněny žákům 2. stupně individuální konzultace s vyučujícími dle
stanovených pravidel.
Účast na vzdělávání ve škole je povolena pouze žákům, kteří nevykazují žádné známky
onemocnění a odevzdali Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění
a zvážení rizikových faktorů.
Budova je otevřena od 7:40 do 15:45 hodin.
Vzdělávání žáků probíhá ve skupině o maximálním počtu 15 žáků.

Příchod ke škole a pohyb před školou










Žákům je zakázáno se shromažďovat před vstupem do školy a v době pobytu ve škole.
Před školou dodržovat odstupy 2 metry.
Žáci 1. – 3. tříd stojí u hlavního vchodu.
Žáci 4. – 5. tříd stojí u hlavní brány.
Žáci 9. A čekají u hlavního vchodu.
Žáci 9. B čekají u hlavní brány.
Žáci 2. stupně přihlášeni na individuální konzultace čekají u hlavního vchodu.
Pro všechny osoby před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou.
Před školu dochází žáci přesně na stanovený čas (upřesní TU).

Vstup do budovy školy



Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům.
Vstup do budovy školy je zakázán zákonným zástupcům žáků, případně doprovodu žáka.
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Pedagogové odvedou žáky do tříd nebo šaten po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi
skupinami.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 čisté roušky a sáček na jejich uložení.

V budově






Žáci se pohybují pouze ve vymezeném prostoru, volný pohyb žáků po budově je přísně zakázán.
Žáci se přesouvají pouze s pedagogickým doprovodem, dodržují 2 metrové rozestupy.
Přestávky tráví žáci ve třídách.
Při pohybu ve společných prostorách všichni nosí roušky.
Na toaletách se žáci neshlukují. Důsledně si myjí ruce.

Ve třídě








Po příchodu si každý žák umyje ruce antibakteriálním mýdlem.
Učitel nastříká dezinfekci žákům na ruce.
Každý žák má samostatnou lavici.
Dle pokynů učitele si může žák sundat roušku a uložit do sáčku.
Žáci dodržují 2 metrové rozestupy.
Po každém vzdělávacím bloku si umyjí a vydezinfikují ruce.

Odchod ze školy





Odchod žáků ze školy bude po skupinách tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování
osob před budovou. Žáci okamžitě odchází domů.
Zákonní zástupci čekající na své děti nevstupují do budovy ani do areálu školy.
Žáci, kteří budou přihlášeni do odpolední skupin (ŠD), budou stále v kmenových třídách. Prostory
ŠD se nebudou používat.
Zákonný zástupce musí nahlásit přesný čas odchodu žáka z odpolední skupiny pověřené
vychovatelce. Žák bude poslán k hlavnímu vchodu po telefonické výzvě (tel.: 773 773 074).

II. Organizace vzdělávání

Pokyny pro přímou výuku









Organizace vyučování se řídí dle momentální situace podle pokynů pedagogických pracovníků
s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a platných nařízení souvisejících
s opatřením s výskytem koronaviru.
Dopolední část vzdělávání je zaměřená na naplňování obsahu ŠVP.
Odpolední část vzdělávání je zaměřená na zájmové aktivity dle obsahu ŠVP ŠD.
Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve
venkovním prostředí na pozemku školy.
Důsledné dodržování hygienických pravidel.
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O přestávkách je povolen pobyt na školním hřišti dle rozpisu.
Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

III. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a zákonných zástupců

Pravidla pro žáky



Žáci jsou povinni řídit se pokyny pedagogických pracovníků vedoucích k zajištění bezpečnosti,
ochrany zdraví.
Žáci jsou povinni používat roušky vždy mimo pobyt ve své třídě, v učebně dle pokynů
pedagogických pracovníků.

Pravidla pro zákonné zástupce




Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtíží žáka nebo jiných závažných okolnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
Zákonní zástupci jsou povinni předat škole čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního
onemocnění.
Zákonní zástupci jsou povinni okamžitě se dostavit pro žáky, bude-li to vyžadovat momentální
zhoršení jejich zdravotního stavu.

IV. Zvláštní ustanovení








Žák, který se nebude řídit pokyny pedagogických pracovníků k zajištění ochrany zdraví
a bezpečnosti a svým chováním bude ohrožovat zdraví a bezpečnost ostatních účastníků
výchovně vzdělávacího procesu, bude vyřazen ze školní skupiny a nebude se moci již do
prezenčního vzdělávání zapojit. TU prokazatelně upozorní zákonného zástupce žáka.
Žákovi, který nebude mít před zahájením pobytu ve škole u sebe 2 roušky a sáček na jejich
uložení, nebude umožněn vstup do školy.
Bude-li žák svým chováním ohrožovat zdraví a bezpečnost ostatních, bude okamžitě izolován od
ostatních a budou o této skutečnosti informováni zákonní zástupci, kteří si žáka neprodleně
vyzvednou ve škole.
Vykazuje-li žák v průběhu vyučování odchylky od běžného zdravotního stavu, je neprodleně
izolován od ostatních žáků za účelem zachování jeho bezpečnosti, ochrany zdraví a intimity.
O této skutečnosti je informován jeho zákonný zástupce, který se pro žáka neprodleně dostaví,
a hygienická stanice.
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V. Ustanovení pro školní stravování

Školní jídelna












Žáky přihlášené do školní jídelny doprovází učitel.
Rodiče mají vstup do jídelny i přilehlých prostor zakázán.
Přihlašování a odhlašování půjde pouze přes portál Strava.cz nebo telefonicky.
Žáci vstupují do ŠJ s rouškou, odkládají ji pouze při konzumaci jídla.
Před vstupem do jídelny si musí řádně umýt ruce a vydezinfikovat.
Každý žák sedí u stolu sám.
Příbory a talíře budou již připraveny na stole.
Žáci při výdeji jídla dodržují 2 metrové odstupy.
Žáci dbají pokynů učitelů a vychovatelů.
Z jídelny odchází vždy celá skupina zpět do třídy.
Harmonogram střídání skupin v jídelně bude stanoven dle počtu přihlášených strávníků.

VI. Ustanovení pro zaměstnance školy

Pokyny pro pedagogické pracovníky














Vedou evidenci o docházce žáků do školy v ŠIS EduPage, distančně vzdělávané žáky vedou jako
nepřítomné, ale s nezapočítávanou docházkou.
V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce
o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se
nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
Pravidelně vyplňují TK – sami si zadávají hodiny do rozvrhu dle učebního plánu.
Hlídají dostatečné množství dezinfekčních a hygienických potřeb ve třídě.
Zajišťují dezinfekci rukou žáků.
Provádí namátkové měření tělesné teploty.
Zajistí rozmístění lavic tak, aby byl dodržen stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (minimálně
1,5 metru).
Dle rozpisu zajišťují dohledy na chodbách, kontrolují WC.
Ve třídě zajišťují dostatečné větrání.
Vyzvedávají žáky před školou.
Doprovází žáky do ŠJ, šaten a před školu.
Pedagogičtí pracovníci jsou povinni řídit se aktuálně platnými předpisy a vydávat pokyny
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souladu s těmito předpisy.

Pokyny pro nepedagogické pracovníky




Při pohybu ve společných prostorách všichni nosí roušky.
Dodržují důsledně hygienické předpisy.
Napomáhají s ranní organizací vstupu do školy.
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Pokyny pro úklidový personál

















Před znovuotevřením školy uskuteční důsledný úklid a dezinfekci všech prostor.
Důkladně čistí všechny místnosti, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy
nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna
několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení
ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům – zajišťuje určený
pracovník.
Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.
Při úklidu zajistí vyvětrání třídy alespoň 5 minut.
Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní
aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení
(min. EN14476 nebo DVV/RKI).
Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě
dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např.
kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové
systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických
opatření je zakázán suchý úklid.
Zajistí dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové
pytle).
Zajišťují doplňování dezinfekcí a mýdel ve třídách, kabinetech, kancelářích a na WC.
Při zajišťování úklidu dodržují pravidla BOZP – ochranné pomůcky.
Pracovníci školní jídelny zajišťují úklid a dezinfekci po každé skupině.
Připravují žákům talíře, příbory a skleničky na stoly.

VII. Závěrečná ustanovení








Vnitřní předpis ředitele školy byl projednán na pedagogické radě dne 7. 5. 2020.
Vnitřní předpis ředitele školy nabývá platnosti 7. 5. 2020.
Vnitřní předpis ředitele školy nabývá účinnosti 11. 5. 2020.
Vnitřní předpis ředitele školy je k nahlédnutí na webových stránkách školy www.6zscheb.cz.
Žáci budou s vnitřním předpisem seznámeni první den nástupu do školy třídními učiteli.
Zákonní zástupci byli seznámeni s vnitřním předpisem ředitele školy dne 11. 5. 2020.
prostřednictvím ŠIS EduPage.
Všichni účastníci vzdělávání jsou si vědomi povinnosti dodržovat vnitřní předpis ředitele školy
a jsou jim známy následky plynoucí z nedodržování.

Mgr. Štěpánka Dostálová
ředitelka školy
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