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Zprávy ze základní školy
Mimořádná opatření související s provozem školy v období aktuálního ohrožení šířením
nemoci COVID-19
Ředitel školy přijal následující mimořádná opatření:
-

-

-

-

Všichni zaměstnanci byli seznámeni
s materiály MŠMT, které se týkají ochrany
zdraví v mateřské a základní škole (vždy dle
místa výkonu práce a pracovní pozice). Jsou
povinni se jimi, s ohledem na konkrétní
provoz daného pracoviště školy, řídit.
Na dodržování těchto pravidel dětmi, žáky a
zákonnými zástupci budou dohlížet všichni zaměstnanci školy, především pedagogičtí
pracovníci.
Na dodržování těchto pravidel zaměstnanci
školy budou dohlížet vedoucí pracovníci:
ředitel školy, zástupkyně ředitele, vedoucí
mateřské školy, vedoucí školní kuchyně a
technický pracovník.
Jsou
provedeny
organizační
změny
vzdělávacího procesu, které jsou nezbytné
pro dodržení těchto pravidel.

o Vzdělávací a zájmové aktivity budou
upraveny tak, aby byla zajištěna hygienická a
epidemiologická opatření.
o MŠ:
 Děti budou nově zařazeny do skupin dle
jejich postupného návratu do MŠ
o ZŠ:
 Žáci budou rozděleni do skupin
s maximálním počtem 15 žáků, ve
kterých se budou vzdělávat a ve kterých
budou probíhat i veškeré další činnosti
žáků ve škole.





Není poskytována ranní družina.
Žáci budou vzděláváni v dopoledním a
odpoledním bloku dle pokynů MŠMT.
Výuka tělesné výchovy v běžné podobě
nebude probíhat.

Jsou provedeny změny organizace přítomnosti a
pohybu dětí, žáků a dalších osob ve škole:
o Příchod ke škole a pohyb před školou
 Není povoleno shromažďování osob před
jednotlivými budovami školy, v případě
potřeby zajistí organizaci osob před
školou zaměstnanci školy.
 Dodržení dvoumetrových rozestupů a
povinnost zakrytí úst a nosu se řídí
krizovými
nebo
mimořádnými
opatřeními vlády.
 Pro žáky ZŠ platí, že pedagogičtí
pracovníci zajistí vyzvedávání žáků a
jejich organizaci do skupin tak, jak budou
následně společně ve třídách.
o Vstup do budov školy:
 Vstup do budov školy je zakázán všem
osobám kromě zaměstnanců, dětí a žáků.
Výjimky může udělit pouze zaměstnanec
školy osobě s rouškou, která uvede
závažný důvod ke vstupu do školy –
důvodem není doprovod dítěte nebo
žáka.
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Do školy nesmí nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota,
kašel, náhlá ztráta chuti a čichu,…).
Zajistí každý zaměstnanec školy.

o Pobyt v mateřské nebo základní škole:
 Pokud dítě nebo žák vykazuje některý
z možných
příznaků
onemocnění
COVID-19, bude umístěn do samostatné
místnosti,
pedagogický
pracovník
kontaktuje zákonné zástupce a ti si dítě
nebo žáka okamžitě vyzvednou. O
podezření
informuje
nadřízený
pedagogický
pracovník
Krajskou
hygienickou stanici Karlovy Vary,
pracoviště Cheb.
 Pokud se příznaky onemocnění COVID19 vyskytnou u zaměstnance školy, musí
školu s použitím roušky a požadovaného
odstupu opustit.
o MŠ:
 Aktivity budou organizovány tak, aby
bylo možné trávit maximální část dne
venku v areálu MŠ.
 Při pobytu v areálu školy děti ani
pedagogičtí pracovníci mít roušky
nemusí.
 Běžné
mýdlo
na
toaletách
a
v umývárnách
bylo
nahrazeno
dezinfekčním mýdlem.
o ZŠ:
 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve
společných prostorách roušky.
 Každý žák má nejméně dvě roušky a
igelitový sáček na jejich uložení.
 Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci
mohou pohybovat.
 Šatny budou mimo provoz, žáci si odloží
svrchní oděv a přezutí na (v případě obuvi pod) vedlejší volné místo u stolku, u kterého budou sedět.
 Jednotlivé skupiny žáků se budou
přesouvat tak, aby nedocházelo k jejich
kontaktům.
 Je dodržována zásada - jeden žák v lavici
ve třídě.
 Roušky ve třídě musí použít žáci i učitelé
pouze v případě kontaktu bližšího než 1,5
metru.
 Po každém vzdělávacím bloku si žáci
vydezinfikují nebo umyjí ruce.
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Jsou realizována další opatření pro zvýšení
hygieny:
o Škola
zajistila
dostatečné
množství
dezinfekčních a ochranných prostředků.
o Byl proveden důkladný úklid a dezinfekce všech
prostor.
o Úklid je prováděn podle zpřísněných podmínek
uvedených v doporučení MŠMT
o Úklidový personál byl poučen o hygienických
zásadách a o potřebě průběžného čištění a
dezinfekci povrchů a předmětů.
o Je prováděno důkladné, každodenní vyčištění
prostor, kde se děti, žáci a zaměstnanci školy
pohybují. Každý den jsou vyprázdněny
odpadkové koše.
o Několikrát denně je prováděna dezinfekce
povrchů a předmětů, které používá zvláště velký
počet osob (např. kliky, vypínače).
o Ve třídách zajistí pedagogičtí pracovníci
pravidelné větrání otevřením oken – alespoň 5
minut jednou za hodinu.
o Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem
ke zjištění zvýšené teploty či horečky dětí a
žáků.
o MŠ
 Dotčení pracovníci musí při dopomoci
s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla,
likvidaci odpadů atd. používat ochranné
rukavice.
 Po příchodu si každý musí důkladně
umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
o ZŠ
 Toalety a umývárny jsou vybaveny
dezinfekčním
tekutým
mýdlem,
dezinfekcí a jednorázovými papírovými
ručníky.
 Žáci použijí po příchodu do školy
dezinfekci na ruce.
Organizace stravování:
o Školní stravování probíhá v běžné podobě,
nejsou zajišťovány studené balíčky se stravou.
o Každé dítě nebo žák si před vstupem do jídelny
umyje nebo vydezinfikuje ruce – dohled zajistí
pedagogičtí pracovníci.
o Pokrmy vydává pouze personál školní jídelny.
Stejným způsobem se vydává i vše další: příbory
a nápoje.
o V případě stravování žáků ve školní jídelně musí
žáci dodržovat rozestupy, nesetkávají se žáci
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z více skupin. Roušky si sundávají pouze při konzumaci jídla a pití – do vlastního sáčku.
Pokud žák nebude opakovaně respektovat tato
pravidla a to ani po upozornění zákonných zástupců,
bude toto důvodem k jeho nevpuštění do školy,
k vyřazení ze skupiny či přípravy.
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Každý týden (nejméně do 30. 6. 2020) budou tyto
změny revidovány, bude posouzena jejich účinnost,
a v případě potřeby bude přistoupeno k jejich
úpravám.

Zprávy z mateřské školy
Pokyny a informace pro zákonné zástupce, osoby odpovědné za výchovu
Vzhledem k mimořádné situaci způsobené
šířením nemoci COVID-19 je velmi důležité,
abychom se řídili následujícími pravidly. Jejich
respektováním chráníme nejen děti, ale i další osoby
- zákonné zástupce a zaměstnance školy.
Pravidla pro mateřskou školu:
1) Zákonní zástupci nevstupují do budovy
mateřské školy! Učinit tak mohou zcela
výjimečně a pouze se souhlasem a za
doprovodu pedagogického pracovníka.
2) Při prvním příchodu dítěte do MŠ, který
bude realizován v době od 11. 5. 2020 do
30. 6. 2020, je zákonný zástupce povinen
předat podepsané, případně na místě
podepsat čestné prohlášení o neexistenci
příznaků infekčního onemocnění za
posledních 14 dnů (např. rýma s výjimkou
té, která je způsobené alergiemi, kašel,
zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta
čichu nebo chuti). Na tomto formuláři je i
vymezení rizikových skupin stanovených
ministerstvem zdravotnictví, se kterými se
též musí zákonní zástupci seznámit.
3) Každý den při předávání dítěte pracovníkovi
MŠ je nutné ústně potvrdit, že dítě netrpí
žádnými
příznaky
respiračního
onemocnění a cítí se zdravé.
4) Do mateřské školy nesmí vstoupit nikdo
s příznaky infekce dýchacích cest (děti ani
dospělí).
5) Do mateřské školy je přijímáno pouze dítě
zdravé, bez příznaků uvedených v bodě 2).
6) Pokud se u dítěte během přítomnosti v MŠ
objeví některý z příznaků uvedených
v bodě 2), bude telefonicky kontaktován
zákonný zástupce. Ten je pak povinen
dítě
neprodleně
z mateřské
školy
vyzvednout.
7) Pokud dítě trpí rýmou a kašlem
alergického původu, je zákonný zástupce
povinen přinést o tomto zprávu
z alergologie, ze které bude zřejmé i
období, ve kterém se tyto alergické příznaky

vyskytují. Pokud nebude doloženo toto
potvrzení, bude na dítě pohlíženo jako na
dítě s příznaky infekčního onemocnění a
nemůže být do mateřské školy přijato.
8) Každé dítě si po vstupu do mateřské školy
a přezutí pod dozorem zaměstnance
mateřské školy umyje ruce vodou a
tekutým mýdlem.
V naší mateřské škole se snažíme zabránit
přenosu infekčních onemocnění vždy, v současné
době je však nutné tato pravidla ještě zpřísnit.
Vzhledem k tomu byla přijata mimořádná opatření,
jejichž součástí jsou i tato přijatá pravidla.
Z mimořádných opatření:
- Všichni zaměstnanci byli seznámeni
s materiály MŠMT, které se týkají ochrany
zdraví v mateřské a základní škole. Jsou
povinni se jimi, s ohledem na konkrétní
provoz daného pracoviště školy, řídit.
- Na dodržování těchto pravidel dětmi, žáky a
zákonnými zástupci budou dohlížet všichni
zaměstnanci školy, především pedagogičtí
pracovníci.
- Na dodržování těchto pravidel zaměstnanci
školy budou dohlížet vedoucí pracovníci:
ředitel školy, zástupkyně ředitele, vedoucí
mateřské školy, vedoucí školní kuchyně a
technický pracovník.
- Jsou
provedeny
organizační
změny
vzdělávacího procesu, které jsou nezbytné
pro dodržení těchto pravidel.
- Jsou
provedeny
změny
organizace
přítomnosti a pohybu dětí, žáků a dalších
osob ve škole.
- Každý týden (nejméně do 30. 6. 2020) budou
tyto změny revidovány, bude posouzena
jejich účinnost, a v případě potřeby bude
přistoupeno k jejich úpravám.
Mgr. Václav Polívka, ředitel školy
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Preventivní článek
Počasí nás láká ke sportovním aktivitám
Sluneční paprsky nás vybízejí vytáhnout
různá sportovní náčiní a vybavení od běžeckých bot,
přes jízdní kola až po kolečkové brusle. Musíme
však myslet na to, že i při použití tohoto sportovního
vybavení je potřeba dodržet určitá bezpečnostní
pravidla, či dbát na pravidelnou údržbu, abychom
předešli úrazu Vás samotných či úrazu někoho ve
Vašem blízkém okolí.
Při jízdě na kolečkových bruslích, jízdním
kole či koloběžce je potřeba zejména před první
jízdou ověřit, zda máte toto sportovní vybavení zcela
v pořádku. Pravidelná kontrola během celé sezóny je
však samozřejmostí. Je nutné zkontrolovat hlavně
dotažení šroubů kol či koleček, ověřit funkčnost
brzd, napnutí řetězu kola či nahuštění pneumatik.
Důležité je také mít při všech sportovních aktivitách
sportovní oděv k tomu určený a stejně tak důležité je
mít i řádné obutí, aby nemohlo dojít k úrazu,
případně aby následky byly co nejmenší.
Cyklisté by měli myslet zejména na svou
bezpečnost, proto doporučujeme užití ochranné
helmy, přestože její užití je povinné jen pro cyklisty
mladší osmnácti let.
Další důležitou součástí Vašeho jízdního
kola je povinná výbava. Máte vše v pořádku?

·
červenou zadní odrazku,
·
bílou přední odrazku,
·
odrazky oranžové barvy musí být
umístěny ve výpletu předního i zadního kola a na
obou stranách šlapek,
·
páčky brzd a konce trubek řídítek musí
být zaslepeny.
V případě snížené viditelnosti musí být kolo
opatřeno bílým světlem vpředu a zadním světlem
červené barvy v zadní části kola. Na kole se dále
doporučuje mít např. blatníky, zvonek, zámek na
kolo, reflexní prvky nebo lékárničku.
Další důležité pravidlo vidět a být viděn platí
však pro všechny, nejen pro cyklisty či sportovce.
Proto noste oblečení jasných barev, nejlépe
v kombinaci s reflexními prvky.
Při jakékoliv sportovní aktivitě dávejte pozor
při užívání sluchátek k poslechu hudby. Může to být
velmi nebezpečné a následky mohou být mnohdy i
tragické.
Při všech sportovních aktivitách buďte
obezřetní a vždy se ve zdraví vraťte domů.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje

Vaše kolo musí mít:
·
Dvě na sobě nezávislé brzdy – (jízdní
kola pro děti předškolního věku nemusí mít ve
výbavě přední brzdu, pokud je na to konstrukčně
uzpůsobeno),

Rozhovor s novými lékaři v Plesné
Odpovídá MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D.

Jak vznikla vaše ordinace?

Můžete se představit?

Novou ordinaci praktického lékařství jsme
založili na základě výběrového řízení Karlovarského
kraje. Již skoro 10 let provozujeme úspěšně ordinaci
praktického lékařství pro dospělé v Mariánských
Lázních. Jsme celkem tři lékaři, v Mariánských
Lázních je především MUDr. Hlavatý a v Plesné se
střídám já s kolegou MUDr. Kadlecem. Ale v
podstatě se vzájemně zastupujeme tak, aby ordinace
byly neustále v provozu. To znamená, že bychom
rádi měli aspoň jednu ordinaci otevřenou. Máme
kolektiv tří výborných sester. V poslední době se

Byl jsem původně odborným asistentem na
Interní klinice a Imunologickém ústavu fakultní
nemocnice. Později jsem odešel pracovat do
Německa jako vedoucí lékař na interním oddělení a
jednotce intenzivní péče. Byl jsem rovněž zaměstnán
na částečný úvazek na Záchranné službě a mnoho let
jsem sloužil na pohotovostní chirurgické ambulanci.
Hlavně z rodinných důvodů jsem se později rozhodl
vydat cestou privátní medicíny.
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nám osvědčilo i to, že necháváme často jeden telefon
zapnutý i přes víkend. Naši pacienti z obou ordinací
pak mohou zavolat i o víkendu pro neodkladnou
konzultaci zdravotního stavu. V případě odůvodněné
potřeby se pak můžeme s některými z nich sejít v
sobotu nebo v neděli v ordinaci v Mariánských
Lázních k vyšetření nebo ošetření.
Jakou zdravotní péči poskytujete?
Poskytujeme péči v oboru Všeobecné
praktické lékařství pro dospělé. Jsme internisté a
všichni pracujeme v nemocnicích, proto jsme také
aktuálně tři lékaři na dvě nemocnice. Hranice mezi
všeobecnou internou a praktickým lékařství již v
podstatě není a dá se říci, že v praktickém lékařství
je možné provozovat daleko pestřejší medicínu než
na interně.
Mohu říci, že naše ordinace jsou vybaveny
často lépe, než ordinace interní. Na obou našich
pracovištích provádíme například sonografii (břicha,
cév, štítné žlázy, kloubů, šlach a obecně pohybového
aparátu) dále echokardiografii (ultrazvukové
vyšetření srdce), doplerometrické vyšetření cév a
kotníkových tlaků, EKG diagnostiku, 24hodinové
monitorování tlaku apod. Z terapeutických metod
zmíním hlavně infuzní terapie (např. při léčbě
bolestí pohybového aparátu, léčbě zhoršení zad
apod.), dále malou chirurgii, na kterou ještě nejsme
v Plesné prostorově vybaveni, ale zašít třeba řeznou
ránu umíme i v terénu.
Neznamenají tato vyšetření pro vás práce navíc?
Ano i ne. Takto máme diagnózu ihned a není
třeba čekat do druhého dne nebo i více dnů. Navíc v
pozdních odpoledních hodinách je již těžké tato
vyšetření někde zajistit. A když připočtu to, že
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pacienti nemusí kvůli těmto vyšetřením cestovat do
Chebu, tak nám převažují jednoznačně pozitiva.
Ultrazvukových vyšetření jsem již za svůj profesní
život provedl desítky tisíc a beru je jako součást
svojí každodenní rutiny. Někdy je ale třeba tato
vyšetření nechat např. z formálních důvodů provést
specialistu. Navíc často provádím obstřiky
pohybového aparátu v lokální anestezii, např.
kloubní spojení apod. pod navigací ultrazvukem.
Samozřejmostí jsou pro nás také laboratorní
vyšetření v ambulanci dostupné do několika minut,
jako je CRP (zánětlivý parametr), INR (naředění
krve) a spousta dalších.
Jak se chcete rozvíjet do budoucna?
Cestu privátní medicíny jsme všichni zvolili
hlavně z důvodu rodinného života. Kdysi jsem
pracoval hodně na výzkumu ve fakultní nemocnici.
Sice jsem měl spoustu publikací a přednášek, ale
chyběla mi často právě ta denní práce s pacienty.
Takto jsem spokojený, pokud mohu mluvit za sebe.
Lékaři, se kterými pracuji, jsem si pečlivě vybíral,
jsou nejlepší z nejlepších, stejně jako sestry. A v
takovémto kolektivu se dobře pracuje. Rozvíjet se
samozřejmě budeme. Upřednostňujeme kvalitu před
kvantitou a touto cestou chceme jít.
Přibíráte nové pacienty?
V současné době ještě ano, ale kapacita
našeho zdravotnického zařízení se rychle plní.
Ordinace je v současné době otevřena každý
pracovní den, a tak je možné si práci celkem
pohodlně zorganizovat. Ale jak jsem již řekl,
upřednostňujeme kvalitu před kvantitou, takže
nemohu říci, jak dlouho budeme nové pacienty
přijímat. Prostě tak dlouho, dokud nám jejich počet
dovolí provozovat kvalitní medicínu

Městská knihovna Plesná
Nové knihy:
Gaige Amity
Lundberg Lotta
Lee Harper
Leunens Christine
Němčík Jiří
England, Caroline
Kay Adam
Abbott Rachel
Láska Václav

Schroder
Nultá hodina
Jako zabít ptáčka
Nebe v kleci
Přiznání taxikářů
Mezi námi lháři
Bude to bolet, doktore?
Horečka
Senátor

Láska Václav
Jenkins Sofie
Belsham Alison
Blackhurst Jenny
Bradford B. Taylor
Clark Higgins Mary
Fleet Rebecca
Francová Lorena

Advokát
Zapomenutý klíč ke štěstí
Tatérka
Ztichlý dům
Účet za lásku
Každý něco skrývá
Výměna: dobře si rozmyslete,
koho pustíte k sobě domů...
Ona to ví

květen 2020

McKinley Tamara
Palmer Daniel
Pospíšilová Zuzana
Pullar Emma
Quin-Harkin Janet
Smith Wilbur A.
Veletzos Roxanne
Vondruška Vlastimil
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Slibuji ti, Annabelle
Bezmocný
Hravá škola hádání
Papírové panenky
Panství Farleigh
Zlatá liška
Holčička, kterou tam nechali
Msta písecké panny
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Upozornění:
V měsíci květnu a červnu nabízí Městská
knihovna Plesná novým čtenářům přihlášení

ZDARMA!

Vzpomínáme

Poděkování

Dne 29. dubna tomu bylo dvacet let, kdy nás navždy
opustil Antonín Sýkora z Lomničky. Za tichou
vzpomínku přátel a známých děkují manželka a
synové s rodinami.

Chtěla bych tímto poděkovat MÚ Plesná za jejich
velkou pomoc v této nelehké době. Za donášku léků
a potravin. Také bych chtěla velice poděkovat paní
Placatkové, vedoucí městské knihovny, která mi již
léta připravuje knihy ke čtení. Je to od všech velice
laskavé a já si toho hluboce vážím. Děkuji!
Jitka Čejková

Měsíc květen
Květen (knižně
a
archaicky máj)
je
pátý
měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 31 dní.
Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými
oslavami,
např. stavění
májek nebo pálení
čarodějnic, a je také považován za měsíc lásky.
1. května je mezinárodní Svátek práce a druhou
květnovou neděli se slaví Den matek.
Měsíc květen začíná ve stejný den v týdnu
jako leden příštího roku. Žádný jiný měsíc v běžném
roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen.




Pranostiky:
Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena
dají.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček
- poroste chlebíček.
Májová kapka platí nad dukát.
V květnu-li se hrom ozývá, v červnu zřídka
mrholívá.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.

měsíc lásky
měsíc obětí komunismu
měsíc požární ochrany
***

PRÁCE MINIBAGREM
Tomáš Heneš
Tel: 777 594 435
Email: bagrlevne@email.cz
www.bagrlevne.cz

květen 2020
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Najděte jeden rozdíl:

Foto zaslal Václav Placatka.

Jistě nikomu neunikla stavba cyklostezky z Plesné
do Velkého Luhu. Zde je pohled na probíhající
stavbu:

Něco k pobavení:

.

květen 2020
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci dubnu 2020 oslavili
významné životní výročí tito občané:
Rangel Bohumil
Poprocká Marie
Hanzalová Marie
Kůta František
Dojčarová Marie
Utíkal Eduard
Bouda František
Flaksa Jaroslav
Čížek Jaroslav
Průchová Mária
Furiš Jan
Šibalová Marica
Bendová Eva
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
(redakce a SPOZ)

Redakce děkuje všem přispěvatelům. Uzávěrka každého čísla je do 28. dne předchozího měsíce. Příspěvky předejte na adresu redakce.
Redakce neodpovídá za obsah dodaných článků a obsah článků nemusí vyjadřovat názor redakce.
Měsíčník Plesenské noviny vydává Městský úřad Plesná, registrační číslo 13/99
Adresa redakce: MěÚ Plesná, 5. května 301, 351 35 Plesná, tel. 354 596 576, e-mail: plesna@mestoplesna.cz

