Provoz ZŠ a MŠ ve šk. roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19
1. Do budovy nevstupují osoby s příznaky infekčního onemocnění
2. Všechny osoby po vstupu do budovy použijí dezinfekci
3. Zákonní zástupci nevstupují do budovy, v případě potřeby kontaktují učitele přes email nebo
telefonicky a případně si tímto způsobem domluví konzultaci
 V případě nutnosti zákonný zástupce žáka 1. třídy, ŠD, předává nebo vyzvedává
dítě/žáka před vstupem do šaten
 Zákonný zástupce dítěte z MŠ může doprovodit dítě do šaten
4. Onemocnění dítěte hlásí zákonný zástupce třídnímu učiteli
5. V budově se dodržují pravidla osobní a respirační hygieny (používání jednorázových papírových
kapesníků, mytí rukou…)
6. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat platná mimořádná opatření vyhlášená KHS
pro dané území
7. KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
 Při zjištění příznaků infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost,
bolest v krku, bolest svalů, průjem, ztráta chuti a čichu) v průběhu dne u dětí a žáků školy
bude škola neprodleně informovat zákonného zástupce, aby:
a) zajistil bezodkladné vyzvednutí /převzetí/ odchod dítěte ze školy
b) telefonicky kontaktoval praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění dítěte do předem připravené samostatné
místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole, kde setrvá do
okamžiku jeho vyzvednutí zákonným zástupcem
 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte a je přítomen jeho zákonný zástupce – dítě není
vpuštěno do třídy
8. 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 – zodpovědnost rodičů.
9. Škola vzdělává distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než
poloviny dětí/ žáků alespoň jedné třídy (nařízení karantény, plošná opatření MZ). Ostatní žáci,
kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
10. MŠ má povinnost poskytovat distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání
povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí předškolní třídy. Prezenční výuka dotčených dětí
přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání).
Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci a předškolní
děti mají povinnost se distančně vzdělávat. V ostatních případech škola nemá povinnost
poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci,
kdy děti nejsou přítomny ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy
dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí a to na základě jejich
dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.
11. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí/žáků.
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