INFORMACE A OPATŘENÍ PRO STUDENTY, RODIČE, ZÁKONNÉ
ZÁSTUPCE, I ZAMĚSTNANCE KE KORONAVIRU – ZÁŘÍ 2020
zpracováno z: PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19
Školy zahájí v roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
Škola je vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

I.

V BUDOVĚ ŠKOLY


U vstupu do budovy školy, v každém patře, odborné učebně i tělocvičně budou k dispozici prostředky k
dezinfekci rukou.
Zaměstnanci školy zajistí úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.
- Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě dezinfekce povrchů a předmětů.
Velmi důležitým preventivním faktorem bude časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných
prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem.






Ve společných prostorách školy s výjimkou tříd, odborných učeben a tělocvičen je povinné nosit
ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu (roušky).

II.

OPATŘENÍ PRO STUDENTY




Od žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem nebo
provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.



Pokud jsou u žáka příznaky patrné již při příchodu do školy, nebude vpuštěn do budovy školy
- O této skutečnosti bude neprodleně informován zákonný zástupce.
- Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých studentů příznaky infekčního onemocnění.
- V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
- Škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.



Pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka/studenta ve škole; neprodleně
dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu
izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého
žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák/student opustí sám v nejkratším
možném čase budovu školy.
-

Škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.



Jakékoli osobě s přetrvávajícími příznaky, které jsou projevem chronické nemoci, včetně alergického
onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy jen v případě, když prokáže, že netrpí infekční nemocí.



Distanční výuka bude povinně zavedena, pokud karanténa postihne přes polovinu žáků.
- Ti, kterých se karanténa nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání, pokud vedení školy nerozhodne jinak.
- Distanční vzdělávání je nově povinné pro všechny studenty v karanténě.
- Je stanovena jednotná platforma - CLASSROOM, komunikační kanál pro případ, pokud by v průběhu roku
bylo nutné přejít na distanční způsob vzdělávání.



VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID
- V případě výskytu onemocnění u žáka nebo zaměstnance školy zpravidla školu kontaktuje příslušná KHS.
- Pokud se o onemocnění doví škola dříve - kontaktuje místně příslušné hygienické stanice.
- KHS sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
- O okruhu osob v karanténě rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
- Podezření na výskyt infekčního onemocnění u žáků či zaměstnanců je nutné nahlásit v kanceláři školy čí
vedení školy.

III. OPATŘENÍ PRO RODIČE, ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE



Škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců
- Rodiče, prostřednictvím studentů aktualizují své kontakty ve školní databázi v prvních dnech školy
Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských
zařízení omezen.
- O formátu třídních schůzek a případných konzultací a jiných setkání budete předem informováni.

IV. OPATŘENÍ PRO ZAMĚSTNANCE



Pokud se u učitele či jiného zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covidu-19),
školu nebo příslušnou aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky.
Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude
v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.

V. ŠKOLNÍ AKCE A ORGANIZACE ROKU





Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního
vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí v uzavřených prostorech.
Konání pobytových i jiných aktivit není obecně zakázáno; s přihlédnutím k výše uvedenému je možné
organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod.
Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u
příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.
Cestování skupin dětí/žáků/studentů a zaměstnanců školy do zahraničí není omezeno, pokud mimořádné
opatření nestanovuje jinak.
- Při příjezdu studentů či pedagogických pracovníků ze zahraničí se doporučuje řídit pravidly nastavenými
semaforem, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající.

PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID:

zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta
chuti a čichu apod.

