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Hygienická pravidla účasti na vzdělávání
od 1. 9. 2020
Od 1. září 2020 zahajujeme nový školní rok, těšíme se na setkání a práci s našimi žáky.
Vynaložíme maximální úsilí, aby prostředí školy bylo pro všechny bezpečné a aby vzdělávání
probíhalo řádně a kvalitně, s co možná nejmenším množstvím výjimek.
Vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci platí níže uvedená zpřísněná hygienická
opatření, která vycházejí z manuálu MŠMT pro danou situaci vydaného ke dni 24. 8. 2020:
 Vstup do školy je povolen jen zdravým žákům, kteří nevykazují žádné příznaky
onemocnění COVID-19.
(Škola je oprávněna žákům měřit bezkontaktně tělesnou teplotu. Při projevech
příznaků nemoci žák do budovy nebude vpuštěn. Pokud se příznaky projeví v průběhu
dne, škola žákovi poskytne roušku a izoluje ho od zbytku kolektivu, neprodleně
informuje rodiče a do doby odchodu žáka zajistí dohled.)
 Při každém vstupu do budovy si žák vydezinfikuje ruce. I během dne je žádoucí časté
mytí rukou a dezinfekce. Ve vlastním zájmu se žák vyhýbá zbytečným bližším
kontaktům s ostatními osobami. Ve společných prostorách se zdržuje co nejméně.
 Škola zajišťuje dostatek hygienických prostředků (mýdlo, dezinfekci, jednorázové
utěrky), provádí se zvýšenou pečlivostí a četností úklid a dezinfekci povrchů, zejména
sociálních zařízení, klik dveří, spínačů a klávesnic PC.
 Pokud Krajská hygienická stanice (dále KHS) nařídí další opatření, ředitel školy s nimi
bez odkladu seznámí žáky i jejich zákonné zástupce a beze zbytku se jimi bude řídit.
 V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly
v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje KHS.
 Oznámení o změnách hygienických pravidel ředitel školy vyvěšuje na rozvrhové
nástěnce, zveřejňuje v aktualitě na webu školy a rozesílá rodičům žáků prostřednictvím
elektronické žákovské knížky.
 Není-li KHS stanoveno jinak, výuka probíhá podle rozvrhu standardní prezenční
formou.
 V případě nepřítomnosti více než 50% žáků ve třídě z důvodu nemoci nebo karantény
bude škola poskytovat kromě prezenční výuky i distanční vzdělávání.
 V případě karantény celé třídy či školy se po dobu její platnosti poskytuje výhradně
distanční vzdělání.
 Pro distanční výuku používá škola platformu Google Classroom. Distanční výuka je pro
žáky povinná.
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