Vážení rodiče, milé kolegyně, milí kolegové, milí žáci,
Při přípravě školního roku 2020/21 dochází k některým opatřením, která vychází
z příslušných pokynů MŠMT ČR a doporučení ČŠI v souvislosti s COVID.
Odkazy na tyto materiály máte umístěny viz. níže.
Ostatní organizační záležitosti jsou umístěny v sekci pro rodiče současnost.
Dokumenty ke stažení na webu MŠMT ČR:
www.msmt.cz/file/53580 - Manuál k provozu škol
www.msmt.cz/file/53581 - Přílohy k manuálu
Informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech pro
zaměstnance, žáky a zákonné zástupce vycházejících z Manuálu MŠMT ČR
Základní hygienická pravidla
měření teploty u vstupu do školy
dezinfekce rukou – při vstupu do tříd
úklid prostor - dezinfekce povrchu
poučení o dodržování základních hygienických pravidel (ZHP)
Obecné informace a doporučení k provozu školy
slavnostní zahájení školního roku ve třídách
pasování prvňáků ve velké tělocvičně pouze za přítomnosti žáků I. stupně
(roušky)
rodičům žáků prvních tříd - vstup umožněn, a to pouze první den při
slavnostním zahájení, následně pak při doprovodu svých dětí ke třídám po
dobu prvního týdne – (vstup do budovy s rouškou, do odvolání)
- prohlášení o bezinfekčnosti se nevyžaduje
- hromadný vstup žáků do školy bez časového omezení
- počet žáků ve třídách neomezen
- roušky u žáků nejsou nutné pouze ve ŠJ – dodržovat ZHP
- pobyt ostatních zákonných zástupců omezen, vstup pouze s rouškou
- osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstupovat
- soutěže, akce s větší koncentrací přesunuty na jaro
- kroužky budou standardně zahájeny od měsíce října
- minimalizace kontaktu žáků 1. a 2. stupně – zákaz bezdůvodného vycházení
ze tříd, pobyt na nádvoří se ruší, provedeny organizační změny provozu
školního bufetu (před vyučováním všichni, malá přestávka 1.stupeň, velká
přestávka 2.stupeň)
3) Hygienická pravidla a standard úklidu
- u vstupu do budovy školy, v každé učebně, u obou vstupů do jídelny, před
odděleními ŠD, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou žáci budou opakovaně poučeni
- větrání šaten
1)
2)
-

větrání učeben – opakovaně, krátkodobě a intenzivně
ručníky na jedno použití
úklid a dezinfekce hygienických zařízení vícekrát denně
Škola je vybavena
čistícími a dezinfekčními prostředky
bezkontaktními teploměry
Výskyt nákazy
škola nemá povinnost aktivně zjišťovat příznaky infekčního onemocnění
pokud dítě vykazuje známky akutního onemocnění – poskytnout roušku,
oddělit dítě od ostatních dětí a zajistit dohled zletilé osoby, umístit do izolace
neprodleně oznámit zákonnému zástupci a informovat ho o nutnosti
bezodkladného vyzvednutí
- pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem
alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický
lékař
6) Výskyt onemocnění
- školu informuje KHS
- škola informuje neprodleně o vzniklé situaci a krocích stanovených KHS a o
případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce a zřizovatele
- škola poskytuje distanční vzdělávání (na základě mimořádných opatření KHS,
plošné MZd) pokud je znemožněna osobní přítomnost více než polovině žáků
jedné třídy, ostatní žáci zůstávají součástí jedné skupiny, nespojují se
7) Školní stravování
- dezinfekce před vstupem do jídelny, roušky
- dodržování ZHP zajistí dozírající učitelé
- samoobslužný výdej upraven – vydáváno zaměstnanci ŠJ
- cizí strávníci – výdej pouze do jídlonosičů v prostorech k tomu vymezených
bez kontaktu s žáky
8) Školní družina
- žáci rozděleni do čtyř oddělení, seskupení žáků neměnné do konce školního
roku
4)
5)
-

