Nástup do školy + COVID – pokyny
Nástup do školy 1.9. – 8:00 – hlavním vchodem bez přezouvání
Pokyny pro prvňáky: Přivítání prvňáků na školní zahradě nebo v tělocvičně (podle počasí).
Potom si žáky paní učitelky odvedou do tříd.
Prvňáci – doprovod rodičů - 1. týden do šatny a do třídy – jeden z rodičů, od 2. týdne žáci chodí
samostatně.

Ostatní žáci jdou rovnou do třídy.
Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými
právními předpisy. Budeme postupovat podle manuálu, který vydalo MŠMT, manuál bude
upraven na podmínky školy v těch částech, kde je to možné.
Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o
bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena nyní žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků do budovy
školy a pohybu osob před budovou školy.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách,
odděleních, studijních skupinách či kurzech.
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, v
návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni
MZd.

Všechny informace budou zveřejňovány na www stránkách a v Bakalářích.
Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění
nemohou do školy vstoupit (rýma, kašel, zvýšená teplota…).
Podle doporučení MŠMT bude pobyt cizích osob uvnitř budovy škol maximálně omezen.
Zatím budou omezeny některé aktivity, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího
programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí. Tyto aktivity se mohou
realizovat později podle aktuální epidemiologické situace.
Organizace výuky bude stejná jako v minulých letech (před koronavirem), pokud se nezmění
epidemiologické situace. (dělení třídy, využívání odborných učeben…) Bude důsledně
vyžadováno dodržování hygienických pravidel (mytí rukou - žáci si přinesou jednorázové
papírové ručníky, dezinfekce, větrání…).
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.

V případě, že žák bude vykazovat známky akutního onemocnění, bude volen následující postup:

Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy –žák nebude vpuštěn do budovy školy (za
podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce)
Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka –
tato skutečnost bude ihned oznámena zákonnému zástupci a bude nutné si bezodkladně
vyzvednout žáka a konzultovat situaci s lékařem
Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole - ihned dojde k poskytnutí roušky a
izolování od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s
ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
Ve všech uvedených případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře,
který rozhodne o dalším postupu.
Žákovi 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).
Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických
opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje
zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně
příslušné KHS.
V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém
kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným
opatřením atd. Škola neprodleně bude informovat o vzniklé situaci a následných krocích v
provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce
žáků (www stránky a Bakaláři) a zřizovatele.
Pokud bude muset probíhat výuka distančním způsobem, je pro žáky povinná a řídí se pokyny
školy.

