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škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se
školskými právními předpisy
pro děti/žáky nejsou stanovena žádná omezení při vstupu do budovy, žádná omezení jejich
počtu ve třídách, odděleních, není požadováno vstupní prohlášení o bezinfekčnosti
povinnost nosit roušky bude stanoveno dle aktuálního doporučení MZd
škola upozorňuje zaměstnance a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky
infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy
školy omezen na nezbytně nutnou dobu
všechny aktualizované informace a oznámení budou zveřejňovány na webu
školy/sekce Aktuality a dále dle zaměření sekce MŠ či ZŠ a na třídních
padletech
HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU
o u vstupu do budovy školy (hlavní vchod ZŠ, ŠD), u tělocvičny, ve třídách, při vstupu
do ŠJ jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou
o úklidový personál je informován o hygienických zásadách a nezbytnosti dezinfekce
povrchů – důkladný úklid je prováděn denně, opakovaně se provádí větrání, je
kladen důraz na dezinfekci povrchů či předmětů
ŠKOLNÍ JÍDELNA
o probíhá ve standardním režimu
o důraz je kladen na mytí rukou (či dezinfekci)
o hygiena a úklid probíhají dle doporučení
ŠKOLNÍ DRUŽINA
o provoz jednoho oddělení s důrazem na dodržování hygienických pravidel a
doporučení
KROKY ŠKOLY – PODEZDŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
o škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí a žáků příznaky
infekčního onemocnění
o všichni zaměstnanci školy jsou seznámeni s postupem v případě objevení příznaků
onemocnění v rámci školy
o dále škola informuje zákonného zástupce o nutnosti telefonicky kontaktovat
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
o dítěti/žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevy
chronického onemocnění, včetně alergií (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy
pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař)



DISTANČNÍ VÝUKA
o škola je povinna poskytovat distanční vzdělání, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření (opatření KHS, MZd) nebo z důvodu nařízení karantény
znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí a žáků alespoň
jedné třídy/oddělení
o mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání DZ dětem, pro které je
předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí
o žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
o škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí
a žáků
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