Čj. 1286/2020/SOCBN

Metodický pokyn k provozu školy ve školním roce 2020/2021 – COVID 19
(určeno žákům, zákonným zástupcům a zaměstnancům školy)
(Vychází z manuálu MŠMT pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce
2020/2021 vzhledem ke Covid-19)
 Škola zahájí svou činnost ve školním roce 2020/2021 v plném rozsahu.
 Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení
o bezinfekčnosti.
 Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro pohyb osob před školou
a organizaci při vstupu do školy.
 Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách a skupinách.
 Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky
vzdělávacího procesu.
 Aktuální oznámení se zveřejňují na centrální nástěnce na vstupu do školy.
 Škola průběžně zdůrazňuje význam dodržování zásad osobní hygieny.
 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstupovat do školy.
 Škola v průběhu školního roku omezí aktivity, které přímo nesouvisí
s naplňováním školního vzdělávacího programu.
 Škola žáky seznámí s organizačními omezeními (přesouvání mezi třídami,
provoz jídelny, bufetu apod.)
 Na vstupu do prostoru školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.
Po příchodu do školy si každý žák umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě
provede dezinfekci rukou.
 Nucená ventilace ve škole je nastavena na maximální výkon.
 V jednotlivých třídách je k dispozici prostředek k dezinfekci rukou
a jednorázové papírové utěrky.
 Úklidový personál pracuje dle vlastních pokynů.
 V případě nutnosti má škola k dispozici bezkontaktní teploměr pro měření
tělesné teploty, přiměřený počet roušek a dalších prostředků osobní ochrany.
 Osobám s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, případně alergického onemocnění, je umožněn vstup
do školy pouze v případě, prokáží-li, že netrpí infekční nemocí potvrzením
lékaře.
 V případě, že je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků
třídy, škola je povinna poskytovat vzdělávání těchto žáků distančním způsobem.
Tito žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Ostatní žáci pokračují
v prezenčním vzdělávání. V ostatních případech škola nemá povinnost
poskytovat vzdělávání distančním způsobem.
 Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly
provozu pracovišť, kde je praktické vyučování vykonáváno. Pokud nedojde
k omezení provozu těchto pracovišť, není nutné omezovat rozsah praktického
vyučování.
 Škola má stanovený postup pro případ podezření na výskyt nákazy.

Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19
 Škola zajistí oddělení osoby, která vykazuje známky akutního onemocnění,
od ostatních osob, u nezletilých žáků zajistí jejich dohled.
 V případě, že příznaky nemoci jsou patrné již při příchodu žáka, není vpuštěn
do budovy za podmínky, že je zletilý nebo je nezletilý a je přítomen jeho zákonný
zástupce.
 V případě, že příznaky nemoci jsou patrné již při příchodu nezletilého žáka a není
přítomen jeho zákonný zástupce, škola tuto skutečnost oznámí zákonnému
zástupci a informuje ho o bezodkladném vyzvednutí žáka ze školy.
 V případě, že se příznaky nemoci vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka
ve škole, škola poskytne žákovi roušku a umístí ho do předem připravené
samostatné místnosti, informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného
vyzvednutí žáka ze školy, zletilý žák v co nejkratším čase opouští budovu školy.
 Zletilý žák a zákonní zástupci nezletilého žáka jsou informováni, že mají
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 V izolaci pobývá nezletilý žák až do okamžiku převzetí zákonným zástupcem
pod dohledem zletilého zaměstnance školy. Žák i zaměstnanec školy použijí
osobní ochranné pomůcky.
 Pokud se projeví příznaky infekčního onemocnění u zaměstnance školy, školu
opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších pravidel
chování při podezření na nákazu.
 O vzniklé situaci a následných krocích bude škola informovat všechny
zúčastněné osoby.
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