Pokyny pro školní rok 2020/2021 zpracované dle manuálu MŠMT
„Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19“
























Škola pravidelně sleduje aktuální epidemiologickou situaci a v případě potřeby ihned
informuje zákonné zástupce.
Škola bude průběžně žákům i zaměstnancům školy 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. Žádáme tímto zákonné zástupce o zajištění
dostatečného množství papírových kapesníků svým dětem.
Upozorňujeme zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního
onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Žáci budou vstupovat do školy a vycházet ze školy dvěma sektory (oddělený hlavní vchod pro
I. a II. stupeň).
Po příchodu do školy si žáci i zaměstnanci vydezinfikují ruce a následně dodržují hygienu
rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
Škola zajistila ve všech učebnách a prostorách dezinfekci a jednorázové papírové ručníky a
bude je průběžně doplňovat dle potřeby.
Ve všech učebnách včetně školní družiny byla provedena ozónová dezinfekce.
Po celou dobu pobytu žáků ve škole bude pravidelně větráno.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude probíhat vícekrát denně, důraz na dezinfekci
bude kladen např. u klik u dveří, spínačů světla, klávesnic a počítačových myší (žáci mohou
využít též jednorázové rukavice).
Bude omezen styk žáků z různých tříd.
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
(např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol).
Pokud jsou u žáka patrné příznaky infekčního onemocnění již při příchodu žáka do školy, žák
do školy nebude vpuštěn a škola bude ihned informovat jeho ZZ.
Pokud se u žáka vyskytnou příznaky onemocnění v průběhu přítomnosti žáka ve škole, škola
poskytne žákovi roušku a umístí ho do připravené samostatné místnosti pod dohledem
zaměstnance školy a ihned informuje ZZ. Ten po vyzvednutí svého dítěte telefonicky
kontaktuje svého praktického lékaře dítěte, který poté rozhodne o dalším postupu.
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. Po
předání takového potvrzení škole ji může žák opět navštěvovat.
Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatřeních nebo z důvodu nařízení
karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné
třídy, škola poskytne vzdělávání distančním způsobem, které je pro žáky povinné.
Při školním stravování škola zajistí oddělení žáků jednotlivých tříd, bude kladen důraz na mytí
rukou před odebráním stravy, nebude umožněn samoobslužný výdej.
Ve školní družině budou oddělení pracovat samostatně, nebudou se míchat.

Prosíme zákonné zástupce o pravidelné sledování webových stránek školy www.zshroznetin.net,
kde najdete manuál k provozu škol vydaný MŠMT.
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