Provoz Speciální základní školy Poděbrady
v období mimořádných opatření ve školním roce 2020/2021
V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září 2020
Č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN a manuálem MŠMT Provoz škol a školských
zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, vydaným 24. 8. 2020 se
tímto dokumentem stanovují základní podmínky provozu školy ve školním roce 2020/21.

1.

Provoz školy

Ve školním roce 2020/21 bude běžný provoz školy probíhat za zvýšených
bezpečnostních a hygienických podmínek. Obě budovy školy jsou vybaveny dávkovači
dezinfekčního gelu, jednorázovými papírovými ručníky a možností umytí rukou pod tekoucí
vodou.
Škola bude otevřena od 7:00 do 16:10 hodin. Provoz školy bude upraven tak, aby se
minimalizoval vstup rodičů, doprovázejících, či cizích osob do budovy školy.
Příchod dětí do ranní družiny bude omezen od 7:00 do 7:40 hodin.
Žáci přicházející do školy v čase od 7:40 do 8:00 hodin budou odcházet z šatny samostatně,
nebo v doprovodu pedagogického pracovníka rovnou do tříd.
Pro příchod žáků rehabilitačních tříd bude vymezen čas od 8:00 do 8:15 hodin, tak
aby se minimalizovalo potkávání s hlavním proudem dětí. Doprovázející rodiče předávají děti
mimo třídu, do tříd nevstupují.
Obdobný režim platí i po ukončení výuky, při vyzvedávání dětí ze ŠD, ŠK - rodiče
čekají pokud možno mimo budovu školy, ve výjimečných případech v šatně školy.
Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly
odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a
čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Žáci, kteří mají kašel, rýmu a další
uvedené příznaky, nebudou do školy přijati. Pokud má žák alergický kašel či alergickou
rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.
Pokud se u žáka objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude
umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který si žáka
neprodleně vyzvedne.

2.

Provoz školní jídelny

Zvýšená hygienická opatření budou dodržována i ve školní jídelně. Před vstupem do
jídelny si strávníci umyjí ruce, umyvadla před jídelnou budou vybavena antibakteriálním
mýdlem a jednorázovými papírovými ručníky.
Výdej obědů bude rozvolněn tak, aby probíhal plynule a nedocházelo k hromadění dětí.
Omezeny budou samoobslužné činnosti – žákům budou vydávány zabalené příbory.
Omezen bude výdej do jídlonosičů.

3.

Organizační a hygienická opatření během výuky

Žáci budou vedeni k důkladnému mytí rukou. Budou používat osobní ručníky (které si
budou denně měnit), k dispozici budou i jednorázové papírové ručníky.
Prostory školy, třídy budou často větrány.
Pedagogičtí pracovníci budou zvýšenou měrou dbát na dodržování hygienických zásad.

4.

Dezinfekce, úklid školy

Po příchodu všech žáků do školy (od 8:15) proběhne v celé škole dezinfekce povrchů
- kliky dveří, zásobníky dezinfekce, zábradlí, madla, vypínače, dále setření povrchů podlah –
šatny, chodby, schodiště.
Tento postup je opakován i po ukončení výuky, kdy navíc proběhne dezinfekce
povrchů stolů, opěradel židlí, parapetů, střídavých pomůcek, klávesnic počítačů apod.
Při střídání činnosti ranní ŠD a začátkem výuky proběhne v prostorách těchto tříd
dezinfekce povrchů a důkladné vyvětrání místnosti.

5.

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci bylo Mimořádným opatřením MZ
ze dne 9. 9. 2020 od 10. září zavedeno povinné nošení ochranných prostředků dýchacích
cest (dále “roušky“)ve všech vnitřních prostorách.
Toto opatření se týká všech osob vstupujících do budovy školy a zaměstnanců
školy, kteří s nimi přijdou do kontaktu.
Povinnost nosit roušky se nevztahuje:
- na osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo
se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto zákazu
- na žáky a pedagogické pracovníky speciální školy, a to ve třídách i společných prostorách

Veškerá výše jmenovaná opatření budou dle vývoje epidemiologické situace průběžně
aktualizována.

V Poděbradech dne 9. 9. 2020

Mgr. Pavlína Mladá
ředitelka školy

