
Doplňující informace  pro zákonné zástupce:
Ve všech případech, kdy jsou zjištěny zjevné projevy
infekčního onemocnění  žáka, si vyzvedne
zákonný zástupce, případně osoba způsobilá pro vyzvedávání ( zákonný zástupce
pro tuto osobu zajistil v čestném prohlášení možnost vyzvedávání svého dítěte
ze školy či školní družiny).  Zákonného
zástupce škola informuje o tom, že má neprodleně telefonicky kontaktoval
dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Informace k provozu školy a k hygienickým a bezpečnostním
pravidlům vzhledem ke COVID - 19 ve školním roce 2020 - 2021,  

s platností od 1. 9. 2020

Cílem dodržování pravidel je bezpečnost a zejména ochrana zdraví dětí a žáků školy a jejích
zaměstnanců. Pravidla se mohou měnit s ohledem na vývoj epidemiologické situace.

Návštěva školy (mimo žáků a zaměstnanců školy)

Doporučujeme zákonným zástupcům, aby omezili návštěvy školy a zvážili, zda je návštěva
školy nevyhnutelná. Doprovod dítěte či žáka do školy není důvodem k návštěvě budovy.
Zapomínání svačiny, přezůvek, klíčů či školních pomůcek doporučujeme řešit preventivně,
kontrolou tašky, včasným připomenutím.
 
Každá návštěva je povinna se hlásit na vrátnici a sdělit důvod své návštěvy (provoz
vrátnice: 7, 00 - 11, 00 hodin, 11,30 - 15, 30 hodin. V době polední pauzy využijte zvonek -
SEKRETARIÁT). V případě osobní návštěvy bude telefonicky kontaktována navštívená
osoba, která se dostaví do vestibulu školy.

pravidelné větrání tříd a šaten
pravidelný úklid a dezinfekci všech prostor  (dezinfekce povrchů, klik, hygienických
zařízení, ......)
dohled nad pravidelným dodržováním hygienických opatření žáky

Dodržování hygienických standardů

Škola prostřednictvím pedagogických i nepedagogických zaměstnanců zajišťuje
hygienické standardy:
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Preventivní opatření před nákazou COVID - 19

Komunikace se školou

Ke komunikaci se školou doporučujeme využívat Školu online, email, telefon. 
Nevyhnutelné osobní setkání je nutné si předem domluvit některým z výše uvedených
způsobů. Setkání na půdě školy se může uskutečnit až po výuce žáků.
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Škola nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
Každý žák vstupující do školy má z preventivních důvodů  k dispozici svoji roušku 
Před vstupem do školy se žáci snaží udržovat odstup 
Žáci vchází do školy na pokyn dohlížející osoby
Do školy je umožněn vstup pouze žákům a zaměstnancům školy
Do školy  přicházejí pouze žáci, kteří nemají příznaky infekčního onemocnění 

Při vstupu do školy každý žák použije připravenou dezinfekci na ruce
Bude - li u žáka již při vstupu do školy identifikován některý z příznaků infekčního
onemocnění, nebude do školy vpuštěn; za podmínky, že je přítomen zákonný zástupce.
Nebude-li přítomen zákonný zástupce, pak škola tuto skutečnost neprodleně telefonicky
oznámí zákonnému zástupci. Ten si žáka ze školy neprodleně vyzvedne. Do té doby je
žák umístěn do izolace za dohledu pracovníka školy (oba mají v době čekání na
zákonného zástupce zakryty dýchací cesty rouškou)

Příchod do školy:

      (zvýšená teplota, dýchací obtíže, únava, malátnost, ......)

Ve společných prostorách školy žáci udržují  odstupy
Po celou dobu pobytu ve škole dodržují   zpřísněná hygienická pravidla (mytí rukou,
dezinfekce rukou, bezpečné smrkání a likvidace papírového kapesníku

Na chodbách se pohybují pouze v případě přesunu do jiné učebny, tělocvičny nebo  při
návštěvě WC
Při přesunech dodržují odstup
Bude - li u žáka v průběhu vyučování identifikován některý z příznaků infekčního
onemocnění, bude neprodleně umístěn do izolace za dohledu pracovníka školy.
Zákonný zástupce bude telefonicky vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy
(žák i dohled mají v době čekání na zákonného zástupce zakryty dýchací cesty rouškou)

V budově školy:

      Pro smrkání nejsou určeny papírové ubrousky pro otírání rukou

Žáci dodržují hygienická opatření pro stravování žáků
Žáci si myjí ruce a využívají dezinfekci
Žáci při čekání na oběd dodržují rozestupy

Ve školní jídelně:

 Režimová opatření krok za krokem 


