Pravidla hygieny a provozu ve škole pro školní rok 2021/2022 vzhledem
ke covid-19
Č.j.: ZSPS -140/2021

Obecné informace
−
−
−
−

Aktuální zprávy budou zveřejněny na webu školy www.zs-dk.cz a na nástěnce u hlavního
vchodu
Zákonní zástupci budou informováni písemně v žákovské knížce a maily od třídních učitelů.
Pedagogičtí pracovníci vzájemně komunikují prostřednictvím systému Microsoft Office 365.
Žáci jsou povinni dodržovat nastavená hygienická opatření a řídit se pokyny pracovníků školy.

Vstup do školy
−
−

Do školy nesmí vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.
Do budovy školy vstupují zákonní zástupci a ostatní osoby (kromě žáků a zaměstnanců)
pouze v ojedinělých případech, vždy jsou předem ohlášeni nebo vyzváni.

−

Při vstupu do budovy školy je každý povinen vydezinfikovat si ruce a následně dodržovat
hygienická pravidla.

−

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt
dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden
v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích
cest jsou plošně vyjmuty
•

•

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní
poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální
schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto
zákazu,
osoby, které nemohou mít za závažných zdravotních důvodů nasazen
ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost
prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít
nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření,
který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je
v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít
nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným
mimořádným opatřením.

Povinnosti školy
−
−

Pracovníci školy zajišťují časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných
prostor.
K sušení rukou všichni používají jednorázové papírové ručníky.

−

Denně probíhá důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy
pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního
přípravku, koberce se vysávají.

−

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

−

Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.

Mimořádné situace s onemocněním covid-19
−

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola
vždy povinna postupovat podle pokynů KHS, dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území KHS nebo plošně MZ ČR, informovat
zákonné zástupce a svého zřizovatele.

−

Postup při zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáka (zvýšená teplota, horečka,
kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta
chuti a čichu apod.):
•
•

•

příznaky jsou patrné již při příchodu žáka – není vpuštěn do školy; v případě, že je
přítomen jeho zákonný zástupce,
příznaky jsou patrné již při příchodu žáka a není přítomen zákonný zástupce –
tuto skutečnost vyučující oznámí zákonnému zástupci neprodleně a informuje
ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; pokud toto není možné,
postupuje se podle následujícího bodu,
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole;
neprodleně dojde k poskytnutí ochrany dýchacích cest a umístění do samostatné
místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a
současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné
vyzvednutí žáka ze školy.

−

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

−

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy
pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Toto potvrzení vystavuje praktický
lékař pro děti a dorost.

−

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního
onemocnění

Screeningové testování v září 2021
−
−

Ve škole proběhne na základě platného nařízení preventivní testování žáků ve středu 1.
9., v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. 2021.
Testování bude organizováno stejným způsobem jako na konci loňského školního roku.

−

−
−
−

Pokud se žák testování nepodrobí a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování
(prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci prezenční výuky účastnit
pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:
• povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském
zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorech školy (je tedy povinnost
ve vnitřních prostorech a venku, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit
respirátor nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky
a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem).
• nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
• nesmí zpívat
• v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních
osob minimálně 1,5 metru.
Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost
na vzdělávání.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování
později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu
Žák se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního PCR testu, nebo po skončení
povinné izolace.

−

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole
více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.

−

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání
distančním způsobem.

Vážení rodiče,
obracím se na vás s žádostí o vaši spolupráci. Jedině s vaší pomocí se nám podaří zapojit vaše děti
do výuky. Zároveň prosím i Vás o dodržování všech opatření, která jsou ve škole nastavena, sledování
aktuálních informací a poskytování potřebných informací.
Věřím, že všechna úskalí začínajícího školního roku společně zvládneme.

Mgr. Jana Vojtěchová
ředitelka školy

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

