
Hygienická a protiepidemická opatření 

vycházející z podkladů MŠMT a MZd platná od 1. 9. 2020

Školní  rok  2020/2021  začíná  1.  9.  2020  v běžném  režimu  s určitými

hygienickými  a  protiepidemickými  opatřeními.  Upozorňujeme  zákonné

zástupce žáků, že docházka do školy je opět povinná a tudíž absence žáka ve

škole musí být řádně omluvena.

NENÍ POVINNOST:

- od žáků nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti

- nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do 

budovy školy, ani pro pohyb osob před budovou školy

- nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, či odděleních

ŽÁCI:

- osoba s příznakem infekčního onemocnění nebude vpuštěna do budovy školy

- po  příchodu  do  třídy  žák  bezodkladně  provede  důkladnou  hygienu  rukou,  popř.

použije dezinfekci, následně žák dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu

ve škole

- žáci budou poučeni o zásadách osobní a respirační hygieny, je nutné si denně nosit

papírové kapesníky z domova

- ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ:

- není povoleno vydávat jídlo do přinesených kastrůlků

- VÝSKYT NÁKAZY:

-  pokud se u žáka objeví  známky akutního onemocnění  již  při  příchodu do

školy  a  bude  přítomen  jeho  zákonný  zástupce,  žák  nebude  vpuštěn  do

budovy školy

- pokud se u žáka objeví  známky akutního onemocnění  již  při  příchodu do

školy  a  nebude  přítomen  jeho  zákonný  zástupce,  či  známky  akutního

onemocnění  se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve  škole,  žák  bude

povinen si neprodleně nasadit roušku a bude umístěn do izolační místnosti.

Současně  bude  informován  zákonný  zástupce  žáka,  který  si  své  dítě

bezodkladně vyzvedne. 



- CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ, ALERGIE ŽÁKA:

-  pokud  má  žák  přetrvávající  příznaky  infekčního  onemocnění,  které  jsou

projevem  alergického  nebo  chronického  onemocnění  (rýma,  kašel),  je

umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce žáka,

že  dítě  netrpí  infekční  nemocí.  Tato  skutečnost  musí  být  potvrzena

praktickým lékařem pro děti a dorost.

- VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ ABSENCE VE ŠKOLE:

-  v případě  vyhlášení  karantény  pro  více  než  polovinu  žáků  jedné  třídy,

přechází  prezenční  výuka  těchto  žáků  na  výuku  distančním  způsobem.

V tomto případě mají žáci povinnost se distančně vzdělávat. 

-  v ostatních  případech  škola  nemá  povinnost  poskytovat  vzdělávání

distančním způsobem  a  postupuje  obdobně jako  v běžné  situaci,  kdy  žák

není  přítomen  ve  škole.  Doporučuje  se  však  udržovat  alespoň  částečně

distanční vzdělávání dotčených žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a

s ohledem na jejich individuální podmínky.

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI:

- zákonní zástupci žáků jsou povinni oznámit škole změnu telefonního čísla, či mailové

adresy

- pobyt zákonných zástupců žáků uvnitř budovy školy bude omezen

- v případě  výskytu  známek  akutního  onemocnění  žáka  má  jeho  zákonný  zástupce

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu

- nepřítomnost žáka ve škole musí být řádně omluvena

Další opatření mohou nadále vycházet ze stupně pohotovosti v oblasti Prahy (semafor), či ze

změn  vyhlášených  Ministerstvem  zdravotnictví,  či  vládou.  O  případných  změnách  Vás

budeme průběžně informovat.


