Informace k provozu školy ve školním roce
2020/2021 vzhledem ke COVID-19
Zajištění hygienických a bezpečnostních požadavků pro provoz školy v souvislosti s měnící
se epidemiologickou situací si vyžádalo úpravy provozních pravidel ve škole (včetně školní
družiny a školní jídelny), jejichž cílem je zejména ochrana zdraví žáků a zaměstnanců
školy.

Příchod do školy:
o
o
o
o
o
o

o
o

škola nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
určený vchod do školy- zadní vchod
před školou se snaží žáci dodržovat odstup od ostatních, skupinky vytvářejí pouze
v rámci třídy
do školy vchází na pokyn školníka nebo pedagoga
vstup do školy je umožněn pouze žákům školy
do školy přicházejí pouze žáci, kteří nemají příznaky infekčního onemocnění (zvýšená
teplota nad 37° C, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a
kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu)
při každém vstupu do školy žák použije připravenou dezinfekci na ruce- zajistí školník
žák se v šatně zbytečně nezdržuje, po odložení věcí do šatny odchází do kmenové třídy
V budově školy:

o
o
o
o

žák se pohybuje pouze v prostorách vymezených školou
ve společných prostorách (chodba, WC apod.) se žáci zbytečně nezdržují, přestávky tráví ve
své třídě
na chodbách se pohybují pouze při přechodu do jiné učebny nebo při odchodu na WC
žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla
Ve třídě:
o
o
o

žáci si myjí ruce vodou a mýdlem, používají dezinfekční prostředek na ruce
na začátku vyučovací hodiny pedagog vyvětrá učebnu
na konci poslední vyučovací hodiny si žáci umyjí ruce vodou a mýdlem a použijí
dezinfekci

Školní jídelna:
o
o
o

žáci si myjí ruce mýdlem a teplou vodou
před vstupem do školní jídelny je žák povinen si dezinfikovat ruce
ve školní jídelně se zdržuje vždy jedna skupina u výdejního okýnka, další skupinka v části
pro stravování, další skupinka čeká v šatně

o

v části pro stolování usedají k sobě pouze žáci stejné třídy
o Strávníci si nemohou sami nalévat polévku, nápoje (krutónky, zeleninové saláty).
o Vše jim musí servírovat zaměstnanci kuchyně. Není přípustné, aby jim pedagogický
dozor naléval polévku.
1. Výdejní okénko – jídelní podnosy, polévka
2. Výdejní okénko – hlavní chod, zabalený příbor, nápoje, zeleninový salát, ovoce
nebo jiné doplňky oběda
Okénko na odkládání použitých talířů – zbytky jídel uklízí personál kuchyně.
U odkládacího okénka je k dispozici tekuté mýdlo s jednorázovými ručníky.
o Při odchodu ze školní jídelny si žáci umyjí ruce mýdlem a teplou vodou a použijí
dezinfekční prostředek na ruce
Školní družina a školní klub
o Žáci si myjí ruce vodou a mýdlem, používají dezinfekční prostředek na ruce
o Ranní provoz školní družiny bude omezen, žáci, kteří přijíždě jí v 7:20 jdou
rovnou k zadnímu vchodu budovy školy- ranní družinu nenavštěvují
o Žáci školní družiny jsou rozděleni do homogenních skupin, které budou neměnné
o Žákům školního klubu budou přiděleny jednotlivé místnosti tak, aby se v nich
zdržovali pouze žáci jedné třídy
Postup v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

o

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka (dále jen žáka) do školy – žák není vpuštěn
do budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

o

příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte
či nezletilého žáka – tato skutečnost je neprodleně oznámena zákonnému zástupci, je
informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné,
postupuje se podle následujícího bodu,

o

příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k
poskytnutí roušky a umístění do izolace v připravené samostatné místnosti, současně je
informován zákonný zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy

Škola informuje zákonného zástupce žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického
lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního
onemocnění, ale bude jim věnovat zvýšenou míru pozornosti.
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS
nekontaktuje.

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.
Škola je povinna v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním
covid-19 postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná
opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

