INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY V SOUVISLOSTI S COVID- 19
1. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
2. Žáci mají v školních taškách minimálně jednu roušku. Ta bude použita v případě
nutnosti.
3. Osoby s příznaky infekčního onemocnění, tj. žáci, zaměstnanci, zákonní zástupci,
nebudou vpuštěni do budov školy.
4. Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění - U chronicky
nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel
potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po
odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení
se odevzdává pouze jednou.
5. Žáci vstupují vchodem pro žáky. Před začátkem vyučování a mezi vyučováním se
shromažďují před budovou školy. Škola doporučuje dodržovat shromažďování žáků
podle tříd.
6. Žádáme zákonné zástupce o aktualizaci kontaktů (telefonní čísla a e-maily)
prostřednictvím třídních učitelů.
7. Škola informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech žáky a
jejich zákonné zástupce prostřednictvím webových stránek a Bakalářů. Škola
informuje zaměstnance školy prostřednictvím Bakalářů a emailem, popřípadě
prostřednictvím porad.
8. Onemocnění žáka Covid-19 hlásí neprodleně zákonný zástupce třídnímu učiteli
prostřednictvím Bakalářů, emailu, popřípadě telefonicky. K ohlášení nemoci lze využít
i kontakty na vedení a kancelář školy. Třídní učitel ohlásí informaci vedení školy.
9. Třídní učitelé průběžně žákům školy zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny
(je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně
vyhodit a následně si umýt ruce…) .
10. Zákonný zástupci vstupují do budov školy pouze s nasazenou rouškou. Vzhledem
k nutnosti omezení pohybu cizích osob ve škole jsou možné jen nutné návštěvy
zákonných zástupců v budově školy. Vstup bude umožněn pouze do prostoru
vrátnice (mimo třídní schůzky, jednání výchovných komisí…).
11. Ve školní družině zákonný zástupci s nasazenou rouškou nahlásí vyzvednutí žáka ze
školní družiny a poté neprodleně opustí budovu školy. Na své děti čekají před
budovou.
12. Škola omezuje v průběhu školního roku kulturní a sportovní akce více tříd.
13. Škola minimalizuje setkávání žáků 1. a 2. stupně ve školní jídelně a na chodbách
školy. Obědy probíhají v rozdělených časech pro oba stupně ZŠ.
14. Není možné omezit střídání žáků ve třídách a prostorách školy. Při střídání tříd nebo
skupin žáků zajistí pedagogičtí pracovníci řádné provětrání, a nepedagogičtí
pracovníci úklid a dezinfekci všech užívaných prostor ve zvýšené míře.
15. U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u
tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
16. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund
umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a
následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola
prostřednictvím pedagogických pracovníků na nutnost takového postupu opakovaně
upozorňuje.
17. Pedagogičtí pracovníci zajistí časté a intenzivní větrání učeben a nepedagogičtí
pracovníci zajistí větrání ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny –
čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě
a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
18. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna
aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS
nebo plošně MZd.
19. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19 – škola dodržuje
pokyny dle manuálu pro školy a KHS (viz příloha)

