Pravidla provozu školy ve škol. roce 2020/2021
- Zpracováno v souladu s manuálem MŠMT Provoz škol a školských zařízení
ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.
Pravidla pro postup v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19
- V případě příznaků infekčního onemocnění u žáka
➢ při příchodu do školy - Žák není vpuštěn do budovy. V případě
nezletilého žáka bude kontaktován zákonný zástupce a informován
o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka.
➢ v průběhu vyučování – Zletilý žák opustí neprodleně budovu školy,
nezletilý žák vyčká vyzvednutí zákonným zástupcem, který bude
neprodleně kontaktován.
➢ Do vyzvednutí nezletilého žáka zákonným zástupcem je žák
s příznaky infekčního onemocnění umístěn do prostoru „izolace“,
která je zřízena v přízemí budovy školy. Je mu poskytnuta rouška a
dohled.
➢ Povinnost telefonicky kontaktovat praktického lékaře má zletilý
žák, či zákonný zástupce žáka.
- V případě příznaků infekčního onemocnění u zaměstnance
➢ postup jako v případě zletilého žáka.
- V případě výskytu onemocnění COVID-19 škola neprodleně informuje na
základě rozhodnutí KHS o karanténě a následných krocích týkajících se
provozu školy žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků prostřednictvím
informačního systému školy a na webových stránkách školy.
- Pokud je z důvodu karantény nebo v důsledku mimořádných opatření
znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň
jedné třídy (skupiny), škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
Dodržování hygienických a protiepidemických pravidel
➢ Povinnost dodržovat zásady osobní a respirační hygieny (časté mytí
rukou, dezinfekce rukou, používání jednorázových kapesníků,
v případě nařízení používání roušky aj.)
Omezení pohybu žáků mimo třídu
➢ Přesouvání žáků mezi učebnami je možné pouze dle platného
rozvrhu hodin.
➢ V době přestávek je pohyb žáků mimo učebnu dovolen pouze za
účelem osobní hygieny či ze zdravotních důvodů.
Omezení pobytu zákonných zástupců a dalších osob v budovách školy
➢ Nezbytná jednání je nutné dohodnout předem telefonicky, či e-mailem.

➢ Ostatní záležitosti (např. vyřizování potvrzení) je nutné vyřizovat
prostřednictvím žáka školy.
Praktické vyučování
➢ Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí
pravidly provozu pracovišť, kde je praktické vyučování vykonáváno.

