Vážení zákonní zástupci,
ve snaze zajistit co nejvyšší bezpečnost všech dětí a zaměstnanců školy poté, co se
koronavirus COVID-19 i nadále vyskytuje v ČR, Vás tímto způsobem chceme informovat
o důležitých hygienických pravidlech.
Je velmi důležité, aby všechny osoby pobývající ve škole dodržovaly základní hygienická
pravidla (jako mytí rukou, používání jednorázových kapesníků, zakrývání úst při kašli či
kýchání). Za tímto účelem budou také posílena hygienická opatření uvnitř školy.

Hygienická opatření školy:


Od 1. 9. 2020 je zakázán vstup do budovy školy zákonným zástupcům i rodinným
příslušníkům žáků naší školy. V případě nutnosti konzultace s některým ze
zaměstnanců školy je zapotřebí se s ním předem telefonicky domluvit.



V celé budově školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách
s dávkovačem.



Po příchodu do budovy každý provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje
hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.



Učebny budou větrány opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během
vyučovací hodiny.



Bude probíhat průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do
školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.



Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci
školy pohybují. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá
větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie
u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).



Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe.

Kroky v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19:


V případě, že dítě má příznaky respiračního onemocnění při příchodu do školy,
není vpuštěno do budovy školy a je neprodleně informován zákonný zástupce, aby si
bezodkladně dítě vyzvedl.



V případě, že se u dítěte vyskytnou příznaky v průběhu vyučování, bude dítě
umístěno do samostatné místnosti a současně bude informován zákonný zástupce
o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy.



Ve všech případech odchodu dítěte ze školy je povinností rodičů kontaktovat
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.



Výjimku tvoří děti, u kterých příznaky jako rýma a kašel jsou projevem alergického
nebo chronického onemocnění. Je však nutné doložit lékařské potvrzení.

Kroky v případě výskytu onemocnění COVID-19:


Karanténa se bude týkat okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu.



Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích zákonné zástupce
dětí.



Škola poskytne vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní
přítomnost ve škole více než poloviny dětí. Žáci mají povinnost se distančně
vzdělávat.

O případných změnách či novinkách v této problematice vás budeme informovat na
webových stránkách školy.
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