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Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021
vzhledem ke COVID-19
Obecné informace k provozu školy
Všechny děti budou dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, tzn. kašlat a kýchat nejlépe
do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
- Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do
školy vstoupit.
- Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen. Příchozí osoby
po zazvonění vyčkají příchodu odpovědné osoby. Dodržují nastavená protiepidemická opatření
podle pravidel vyplývajících ze semaforu.
§ 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.
-

Hygienická pravidla
-

-

U vstupu do budovy školy a u WC jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách
s dávkovačem.
Každé dítě si po příchodu do budovy školy v co nejkratším čase důkladně umyje ruce,
popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého
pobytu ve škole.
Pod dohledem vyučujících probíhá časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných
prostor školy.
Je zajištěno bezpečné osoušení rukou, děti mají k dispozici ručníky na jedno použití.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19
§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit
„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 je vhodné těmto
příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento
postup:
O příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy;
v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
O příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce
dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a
informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte a odchodu ze školy; pokud toto
není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
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O příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde

-

k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti pod dohledem
zaměstnance školy a současně bude informován zákonný zástupce dítěte
s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Dítě pobývá v izolaci až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem dítěte.

§ Dítěti 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 (předloží potvrzení od lékaře).

Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka školy
Školu v případě výskytu onemocnění kontaktuje příslušná KHS, která provádí epidemiologické
šetření a sdělí škole další pokyny.
- O vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě
vzdělávání budou neprodleně informováni žáci, zákonní zástupci žáků a zřizovatel.
§ Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd)
nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny
dětí alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených dětí, pro které je předškolní vzdělávání
povinné, přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční
vzdělávání).
§ Upozorňujeme, že v souladu s §184a školského zákona jsou děti, pro které je předškolní
vzdělávání povinné, povinni se distančně vzdělávat.
o Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
§ V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola
pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

-

Školní stravování
-

Před vstupem do školní jídelny si všechny děti důkladně umyjí ruce a použijí dezinfekci, budou
dodržovat zásady osobní a respirační hygieny.
K dispozici jsou prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem a ručníky na jedno
použití.
Vyučující vykonávající dohled nad dětmi zajistí rozestupy mezi strávníky.
Děti si nebudou sami nalévat polévku, ani nabírat saláty. Vše zajistí zaměstnanci kuchyně.
Samoobslužný výdej příborů není umožněn, příbory děti dostanou u výdeje stravy od
personálu.

V Jesenici dne 31. 8. 2020
Mgr. Petr Koníř, ředitel školy

