PRAVIDLA PRO PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
VZHLEDEM KE COVID-19















Pravidla v oblasti používání roušek mohou být zaváděna v návaznosti na
protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v
oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na
protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na
celostátní úrovni MZd.
Nepřítomnost žáků (z důvodu nemoci i karantény) omlouvá zákonný
zástupce, popř. zletilý žák, třídnímu učiteli podle školního řádu. O
onemocnění COVID19 a karanténě ihned třídní učitel informuje ředitele
školy.
Důrazně dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, kašlat a kýchat
nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně
si umýt ruce a použít dezinfekci.
Umývat ruce a použít dezinfekci - po vstupu do školy, po použití WC, před
jídlem.
o V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20
až 30 sekund umyje ruce mýdlem, provede dezinfekci rukou a
následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve
škole.
U vstupu do budovy školy, v každé učebně a na WC jsou k dispozici
prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání
učeben.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou
projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění
(rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že
netrpí infekční nemocí.
Pokud se příznaky infekčního onemocnění vyskytnou u žáka v průběhu
jeho přítomnosti ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky. Žák se
umístí do samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od
ostatních přítomných ve škole a současně dojde k informování zákonného
zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák
opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech případech škola
informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším
postupu.
















Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.
Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě
rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy
dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance
protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně
příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS.
Škola informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky a zákonné
zástupce žáků.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů
příznaky infekčního onemocnění.
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola
sama KHS nekontaktuje.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním
covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat
všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území
příslušnou KHS nebo plošně MZd.
Škola dodržuje hygienická pravidla a standard úklidu.
Škola je vybavena
o čisticími a dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou
o bezkontaktním teploměrem (V souladu s doporučením odborné
lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně
považována hodnota do 37 °C.)
o přiměřeným počtem roušek
Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v
oblasti
ochrany
veřejného
zdraví,
tzv.
semafor
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupnepohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku
krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením
KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény
znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň
jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním
způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání).
Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním
vzdělávání.
Žáci mají povinnost distančně se vzdělávat.

V Hradci Králové 24.8.2020
Ing. Mgr. Milan Jedlička, ředitel školy

