COVID - 19
·
Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
·
Skupinová izolace, event. sociální distance.
·
Ochrana úst a nosu (roušky, štíty) a řádná respirační hygiena v závislosti na
protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v
oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.
·
Opakovaná edukace.
Škola a školské zařízení zajišťuje dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních
hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby, zajistěno řádné a
pravidelné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.
Při zahájení školního roku( první třídní schůzce) škola aktualizuje kontakty na všechny
účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců
školy (telefonní čísla a e-maily).
Škola průběžně dětem/žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a
respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a
ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských
zařízení omezen, pouze pro 1. ročník na zahájení výjimka.
Pravidla pro vstup dětí do školy nejsou stanovena. Nemusí chodit v rouškách.
Nevyžaduje se prohlášení o bezinfekčnosti.
Nejsou závazná pravidla k omezení počtu žáků ve třídách, družinách, výuka podle
ročníků a rozvrhu, 3 oddělení družiny.
U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně jsou k dispozici prostředky
k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co v nejkratším čase po příchodu do
budovy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě
provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu
ve škole. Bude zajištěno bezpečné osušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití zajistí škola.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení (baterie, umyvadla, kliky, vypínače světel,
zásobníky, WC) probíhá vícekrát denně. Větrání šaten a vyprazdňování odpadkových
košů je prováděno minimálně jednou denně. Denně se provádí důkladný úklid všech
místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se
provádí na mokro, s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. Úklidový
personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce
povrchů a předmětů.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná
opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. tj
„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od
ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona
o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku,
bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale bude těmto
příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit
tento postup:
1/ příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy –žák není vpuštěn do
budovy školy; v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný
zástupce,
2/
příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný
zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a
informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není
možné, postupuje se podle následujícího bodu,
3/ příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve
škole; neprodleně dojde k nasazení roušky a umístění do předem připravené
samostatné místnosti a izolaci od ostatních přítomných ve škole a současně
informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí
žáka ze školy; zákonný zástupce má telefonicky kontaktovat praktického lékaře,
který rozhodne o dalším postupu.
4/ V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama
KHS nekontaktuje.
5/ Žákovi a zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního
onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického
onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě,
prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. ( potvrzení od lékaře)

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku mimořádných
opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd nebo z důvodu nařízení karantény
znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků alespoň jedné třídy.
Prezenční výuka dotčených dětí/žáků přechází na výuku distančním způsobem.
Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
Školní stravování
V rámci možností školy je nutno rozdělit vydávání obědů v delším čase po třídách.
Rozvrh časů na obědy jednotlivých tříd je na stránkách školy.
Hygiena a úklid podle pravidel.
Důraz na nutnost mytí ( dezinfekci) rukou před odebráním stravy.
Info pro prvňáky: Protože oběd dětem trvá déle, nejsou vždy zařazeni jako první, ale
vždy ve 13 hodin budou již po obědě. Kdo tedy bude obědvat a nepůjde do družiny,
lze je vyzvednout ve 13 hodin.
Každý žák bude mít ve škole do zásoby 2 roušky pro případ nákazy či infekčního
onemocnění. Nemusí je nosit na sobě.

