INFORMACE O HYGIENICKÝCH A PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH PRAVIDLECH PRO ŽÁKY,
RODIČE A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY NA ZÁKLADĚ MANUÁLU MŠMT A MZd.

1. Základní informace pro zákonné zástupce žáků










Veškeré informace budou rodičům a žákům poskytovány přes informační systém EDOOKIT, který
slouží zároveň jako vzdělávací platforma pro distanční výuku. Přístupové heslo bude zasláno na
uvedenou mailovou adresu. Slouží pouze rodiči, žáci mají svá přístupová hesla.
Pro možnost informovanosti je třeba co nejdříve nahlásit třídnímu učiteli aktuální telefonní čísla a
mailové adresy zákonných zástupců žáka.
Rodiče dítě vybaví papírovými kapesníky, rouškou v mikrotenovém sáčku (látkovou je třeba po
použití dezinfikovat) a lahví s vodou (doporučujeme 1/2l), z důvodu nemožnosti poskytovat ve školní
jídelně pitný režim.
Z důvodu epidemiologických opatření není možný volný pohyb dospělých osob v budově školy. Je
přísný zákaz vstupu osob s příznaky respiračních onemocnění. V ostatních případech je možný vstup
rodičů prvňáků do prostoru šaten s rouškou na nezbytně nutnou dobu a ostatních rodičů z důvodu
bezodkladných jednání hlavním vchodem po předchozí domluvě a s rouškou. Použijte prosím
dezinfekci. Pokud je možné, preferujte komunikaci se školou přes EDOOKIT, případně telefonicky.
Pokud dítě trpí alergickým onemocněním, vyvolávajícím rýmu, kašel, informujte třídního učitele a
dodejte potvrzení lékaře.
Neposílejte prosím dítě do školy, pokud vykazuje již před odchodem z domu příznaky akutního
onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, průjem…). Pokud
budou zjištěny tyto příznaky po jeho příchodu do školy, bude dítě izolováno v izolační místnosti a
současně budete informováni, abyste si dítě v co nejkratší době vyzvedli a odvedli ze školy.






Pokud se ve vaší rodině či okolí vyskytne onemocnění COVID – 19 a bude Vám nařízena karanténa,
informujte neprodleně třídního učitele či vedení školy a neposílejte dítě do školy.
Ve škole nebudou v době platnosti těchto opatření organizovány aktivity, které nejsou pro plnění
ŠVP nezbytné a dochází při nich k velkému koncentrování lidí a mísení dětí 1., 2. stupně, případně
dalších žáků jiných škol (kulturní a sportovní akce, soutěže mezi školami) a nebudou prováděny
zbytečné přesuny tříd s výjimkou odborných učeben 2. stupně. Z tohoto důvodu jsou vytvořeny i
homogenní skupiny žáků školní družiny.
Velmi nám pomůžete, pokud budete i doma dítě učit základům hygieny – správné mytí rukou,
používání papírových kapesníků při kašli a rýmě, nepůjčování osobních věcí, které můžou přispívat
k přenášení nákazy.

2. Základní informace pro žáky
















Žáci přicházejí do školy vybaveni papírovými kapesníky, rouškou v mikrotenovém sáčku (látkovou je
třeba po použití dezinfikovat) a lahví s vodou (doporučujeme 1/2l), z důvodu nemožnosti poskytovat
ve školní jídelně pitný režim.
Udržují mezi sebou sociální odstup, zbytečně se nepohybují mezi třídami, zdržují se ve třídě a jejím
okolí.
Pokud to není nezbytně nutné, nepohybují se v ostatních prostorách školy s výjimkou přemisťování
do odborných učeben ICT, fyziky – chemie a jazyků. Toto bude prováděno podle pokynů vyučujícího.
Kontakty mezi žáky 1., 2. stupně jsou omezeny pouze na společné prostory školní jídelny či šatny na
nezbytně nutnou dobu.
Ve školní jídelně se řídí pokyny zaměstnanců jídelny a dohlížejícího pedagoga. Dodržují hygienická
nařízení, aby nedošlo při konzumaci oběda ke kontaminaci. Pokrmy (polévku, hlavní chod,
tekutiny) a také příbory vydává personál obsluhující žáky. Žáci si sami jídlo nenabírají a neberou
si sami ani příbory.
Po příchodu do školy si žáci dezinfikují ruce u vchodu do šaten, dezinfekci provádějí i ve třídě, po
použití společných prostor, před jídlem, po použití WC. O správném mytí rukou budou poučeni
třídním učitelem v třídnické hodině.
Třídy budou pravidelně větrány před zahájením výuky i v jejím průběhu, dle pokynů pedagogů.
Použité papírové kapesníky se ukládají do směsného odpadu (ne do koše na papír!), rovněž
jednorázové roušky. Odpadkové koše budou denně vyprazdňovány.
V případě infekčního onemocnění (teplota, kašel, rýma, bolesti hlavy, průjem, dušnost) oznámí žák
toto pedagogovi, případně nejbližšímu zaměstnanci školy a nasadí si roušku. Dále se bude řídit jeho
pokyny.
Po ukončení vyučování se žáci neshlukují ve škole v prostorách šaten ani ve venkovních prostorách
školy a odcházejí domů.
Pokud je v důsledku karanténních či krizových opatření poskytováno distanční vzdělávání, žák má
povinnost se takto vzdělávat.

