Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví
•
•
•

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny
Skupinová izolace
Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na
aktuální situaci a místní podmínky

Obecné informace k provozu školy
•
•
•
•
•
•
•
•

Od dětí/žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o
bezinfekčnosti
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků do
budovy školy a pohybu osob před budovou
Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků ve třídách,
odděleních
Od 1.září děti/žáci nemusí mít v prostorách školy roušky. Další pravidla budou
zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření – tzv. semafor
Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí/žáků, že osoby
s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí/žáků a dalších osob uvnitř
budovy školy omezen
U vstupu do budovy školy jsou prostředky k dezinfekci rukou.
Osobní hygienické pravidla dětí/žáků: v co nejkratším čase po příchodu do budovy si
každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede
dezinfekci rukou. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou ručníky na jedno použití. V
mateřské škole lze používat textilní ručníky.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19
•

•
•
•

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Jsou povinni
zajistit oddělení dítěte/žáka, kteří vykazují známku akutního onemocnění od ostatních
dětí/žáků.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků příznaky infekčního
onemocnění.
Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy - dítě/žák není
vpuštěn do budovy školy – pouze za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen
zákonný zástupce dítěte/žáka – škola neprodleně tuto skutečnost oznamuje zákonnému
zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy.

•

Pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole:
Neprodleně dojde poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné
místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má
telefonicky informovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

•
•
•

Nošení roušek ve škole není povinné. Doporučujeme však, aby žáci měli roušky
s sebou v igelitovém sáčku a v případě potřeby ji použili (případ izolace).
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole, škola sama KHS
nekontaktuje.
Dítěti/žákovi (popřípadě 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. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař.

Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka
•
•

•

Školu v případě výskytu onemocnění kontaktuje příslušná KHS.
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky, zákonné
zástupce a svého zřizovatele.
Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem děti, pro
které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina třídy.

