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Provoz základní školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19
Vážení rodiče,
žádáme o prostudování stanovených hygienických a protiepidemických pravidel, vycházejících
z manuálu MŠMT.
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.
-

-

Základní škola ve školním roce 2020/2021 zahájí provoz v plném rozsahu.
Roušky zatím nejsou povinné, ale prosíme rodiče, aby žákům pro případ potřeby připravili do
aktovky jednu čistou roušku v sáčku.
Do budovy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění (děti, zákonný zástupce,
doprovod).
Při zahájení školního roku prosíme o aktualizaci kontaktů na zákonné zástupce, osoby pověřené
k vyzvedávání dětí ze školy.
Prosíme zákonné zástupce, doprovod, aby bez vyzvání nevstupovali do školy.
U vstupu do budovy školy, ve třídách jsou 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.
V budově školy bude zajištěno důkladné čištění a dezinfekce dle manuálu MŠMT.
Stravování bude zajištěno běžným způsobem za zvýšených hygienických podmínek.
Opatření mohou být měněna na základě aktuální epidemiologické situace.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19
- Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19.
Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit oddělení
dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé
fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
V případě zjištění či objevení infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel,
rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti
a čichu apod.) je nutné volit tento postup:
- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy ZŠ
v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto
skutečnost oznámíme zákonnému zástupci neprodleně a informujeme ho
o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy

-

příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole: neprodleně dojde k
poskytnutí roušky, izolování od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného
zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy

-

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

-

Dítěti 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. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a
dorost.
Výskyt onemocnění Covid – 19

-

-

-

-

Škola v případě výskytu onemocnění neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích
v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání dětí zákonné zástupce a
svého zřizovatele.
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných
opatření (např. mimořádných opatření KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení
karantény znemožněna osobní přítomnost více než poloviny dětí alespoň jedné třídy. Prezenční
výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz
nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí.
ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU
Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou
nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy na více než 5 dnů, stanoví ředitel
školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu

Na děti a další spolupráci se těší a za všechny zaměstnance školy Vás zdraví
Mgr. Jana Pytelová, ředitelka školy

