Vážení rodiče,
v souvislosti s manuálem MŠMT ČR k provozu škol a školských zařízení s ohledem na šíření
nákazy Covid-19 informuji o organizačních pokynech a pravidlech pro průběh školního roku
2020/2021:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V úterý 1. 9. 2020 bude zahájena docházka pro všechny žáky. Provoz v plném rozsahu
zahajuje pro přihlášené účastníky i školní družina a základní umělecká škola.
Žáci vstupují do budovy školy v běžném režimu.
V prostorách školy žáci roušky nenosí.
Žáci i osoby s příznaky virového onemocnění nemohou vstupovat do budovy školy.
V souladu se zásadami osobní a respirační hygieny je nutné kašlat a kýchat nejlépe
do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
Prosím, vybavte své děti jednorázovými kapesníky.
Před nástupem není vyžadováno čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná omezení počtu žáků ve třídách.
Slavnostní zahájení proběhne pro všechny žáky ve třídách.
Pro žáky 1. ročníku se uskuteční zahájení školního roku v 9.00 hod. Rodiče předají děti
třídním učitelkám před školou.
Žáci ostatních tříd se sejdou s třídními učiteli k zahájení školního roku také v 9.00 hod.
Rodiče nemohou žáka doprovázet v budově školy.
Organizace přestávek, přesouvání žáků do jiných tříd bude upřesněna 1. 9. tak, aby
byl minimalizován kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně, i jednotlivými třídami.
Plavání bude zahájeno v běžném režimu od 7. 9.
Při vstupu do budovy i ve všech prostorách bude žákům poskytována dezinfekce.
Kroužky pro žáky budou podle aktuální epidemiologické situace zahajovat činnost
nejdříve od poloviny září 2020.

Základní hygienická pravidla a standard úklidu
•

U hlavního vchodu je automatický dávkovač dezinfekce.

•

V každé učebně, sociálním zařízení, u tělocvičny i jídelny jsou k dispozici prostředky
k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

•

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce
teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového
postupu opakovaně upozorňuje.

•

Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních
využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí
opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

•

Je zajištěno bezpečné osoušení rukou.

•

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

•

Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení
vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.

•

V případě, že příznaky onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v
krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) jsou patrné již při

příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho
zákonný zástupce,
•

V případě, že příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy nebo v průběhu výuky a není
přítomen zákonný zástupce žáka, tuto skutečnost oznamuje škola zákonnému zástupci
neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy. Pokud toto není
možné, dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti
nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole.

•

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně
považována hodnota do 37 °C. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve
škole škola sama KHS nekontaktuje.

•

Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo
chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Pobyt
ve škole je povolen.

•

V případě, že dojde k nutnosti změnit výše uvedená opatření, rodiče budou včas informováni.

28. 8. 2020
Mgr. Milan Kvasnička,
ředitel školy

