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Při zahájení školního roku budeme aktualizovat kontakty na všechny
účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků
a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).
Budeme průběžně žákům zdůrazňovat zásady osobní a respirační
hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového
kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.1
Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a
školských zařízení bude omezen, pokud to lze.
U vstupu do budovy školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci
rukou v nádobách s dávkovačem.
V co nejkratším čase po příchodu do třídy si každý žák 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. Budeme na nutnost takového postupu
opakovaně upozorňovat.
Budeme často a intenzivně větrat učebny a ostatní využívané prostory
školy čerstvým vzduchem. Opakovaně, krátkodobě a intenzivně o
přestávce i během vyučovací hodiny.
Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno
použití.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
Máme bezkontaktní teploměr – k měření tělesné teploty žáků školy v
případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.



Každý žák bude mít v tašce v sáčku 2 roušky k použití v případě
potřeby. Pro případ zapomenutí máme roušky ve škole
k dispozici za úplatu (Kč 10,-)
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Máme povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid19. Tuto povinnost naplníme podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že
zajistíme oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od
ostatních žáků a zajistíme pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona
o ochraně veřejného zdraví).
Příznaky infekčního onemocnění jsou např. zvýšená teplota, horečka, kašel,
rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta
chuti a čichu apod.
Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy:
1) žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky,
že je přítomen jeho zákonný zástupce,
2) není-li přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost
oznámíme zákonnému zástupci neprodleně a budeme ho informovat o
nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné,
postupuje se takto:
 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve
škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem
připravené samostatné místnosti (k izolaci od ostatních přítomných ve
škole) a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na
bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
 Zároveň škola informuje zákonného zástupce žáka o tom, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším
postupu.
 V izolaci pobývá žák až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí
zákonným zástupcem
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou
projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění
(rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze případě, prokáže-li, že
netrpí infekční nemocí.

Máme povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid19. Tuto povinnost naplníme podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že
zajistíme oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od
ostatních žáků a zajistíme pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona
o ochraně veřejného zdraví).
Příznaky infekčního onemocnění jsou např. zvýšená teplota, horečka, kašel,
rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta
chuti a čichu apod.
Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy:
3) žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky,
že je přítomen jeho zákonný zástupce,
4) není-li přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost
oznámíme zákonnému zástupci neprodleně a budeme ho informovat o
nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné,
postupuje se takto:
 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve
škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem
připravené samostatné místnosti (k izolaci od ostatních přítomných ve
škole) a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na
bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
 Zároveň škola informuje zákonného zástupce žáka o tom, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším
postupu.
 V izolaci pobývá žák až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí
zákonným zástupcem
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou
projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění
(rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze případě, prokáže-li, že
netrpí infekční nemocí.

