Mgr. Gabriela Daňková, ředitelka ZŠ Horní Lideč, okres Vsetín
Základní škola Horní Lideč, okres Vsetín, 756 12 Horní Lideč 200
tel.: 702 008 833, mail: g.dankova@zshl.cz
_____________________________________________________________________________________________

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A PROVOZ ŠKOLY V ZŠ HORNÍ LIDEČ VE ŠKOLNÍM ROCE
2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19
V souladu s pokyny MŠMT, které byly uveřejněny v manuálu „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce
2020/2021 vzhledem ke COVID-19“, zahájí škola svou činnost 1. 9 2020 v plném rozsahu v souladu se školskými
právními předpisy.
ZÁKLADNÍ INFORMACE





při prvním vstupu do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
nejsou stanovena závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy škol školy
nejsou stanovena závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách či skupinách
povinnost nosit roušku či respirátor se pro žáky a zaměstnance školy řídí aktuálními pokyny nadřízených
státních orgánů; dobrovolné nošení roušek je vítáno a podporováno

HYGIENICKÉ PODMÍNKY














vstup do budovy školy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
z preventivních důvodů u osob, kterým je povoleno vstupit do budovy školy (údržba, oprava, nutná
osobní přítomnost zákonného zástupce apod.), vyžadujeme nasazení roušky
do školy je zakázáno vstupovat všem osobám (žákům, zaměstnancům aj.), které mají příznaky
respiračního a infekčního onemocnění či zvýšenou teplotu
NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, které by mohly odpovídat známým příznakům COVIC-19
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest),
NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT
POZOR - žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) 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; tuto skutečnost potvrzuje
praktický lékař/pediatr
u každého vstupu do školy jsou umístěny nádoby či stojany s desinfekcí, které jsou povinni všichni
použít ihned po vstupu do budovy
škola průběžně žáky i zaměstnance upozorňuje a zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy
že je nutné kašlat a kýchat do rukávu či do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a
následně si umýt ruce
škola v průběhu školního roku omezuje konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního
vzdělávacího programu nezbytné
DOPORUČUJEME RODIČŮM, ABY PREVENTIVNĚ VYBAVILI SVÉ DÍTĚ ROUŠKOU (uložit do sáčku do
aktovky)
během dne je zajištěna průběžná desinfekce povrchů a předmětů, které používá větší počet osob (kliky,
umyvadlové baterie, splachovadla…)

TŘÍDY, CHODBY





u vstupu do budovy školy je pro všechny povinná desinfekce rukou
po příchodu do třídy/šatny umýt ruce teplou vodou a mýdlem (toalety); bezpečně osušit (jednorázová
utěrka, osoušeč)
před vstupem do tělocvičny je nutná opětovná desinfekce rukou (bezkontaktní dávkovač)
je zajištěno dostatečné intenzivní větrání prostor tříd a chodeb



desinfekce odborných pracoven a učeben, kde dochází ke střídání tříd v průběhu vyučování (zajistí
vyučující na konci vyučovací hodiny tak, aby učebna byla připravena pro další třídu)

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19





škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (zvýšená
teplota, kašel, rýma, dušnost, bolet v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti, čichu
apod.), ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení)
bude volit předem stanovený postup:
o oddělit žáka od ostatních
o poskytnout roušku
o odvést žáka do karanténní místnosti
o informovat zákonné zástupce, aby si bezodkladně vyzvedli své dítě a v co nejkratším možném
čase s ním opustili budovu školy
o sdělit zákonnému zástupci, že má povinnost telefonicky kontaktovat lékaře (praktika, pediatra),
který rozhodne o dalším postupu
v izolaci pobývá osoba až do doby převzetí zákonným zástupcem
pokud se příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19) objeví u zaměstnance školy, opustí školu
v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením všech dalších obecně známých hygienických
pravidel

ŠKOLNÍ DRUŽINA/ŠKOLNÍ KLUB




školní družinu: stálá skupina dětí 1., 2. a 3. ročníku (část)
o výtvarný kroužek v rámci školní družiny je realizovaný právě pro děti z tohoto oddělení
o osobní vyzvedávání dětí ze ŠD není možné (minimalizování pohybu cizích osob po budově školy);
o organizace a odchod prvňáčků ze ŠD (pokud neodchází sám či se sourozencem)
 prosíme o dodržování předem nahlášeného času odchodu dítěte
 použít videotelefon u bočního vstupu do pavilonu ŠD nebo telefon na vychovatelku
 po dobu než se děti osamostatní v přezouvání a oblékání v šatně respektujte, prosím,
jistý nekomfort při odchodu bočním vchodem (organizačně nelze více zajistit)
školní klub: stálá skupina dětí ze 3. – 5. ročníku
o omezení „průchozích“ žáků z 2. stupně během obědové přestávky

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ








obědy budou ve školní jídelně zájemcům vydávány za přísných hygienických pravidel
před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije desinfekci rukou
se zvýšenou měrou se dodržují běžná hygienická pravidla
jídlo ani pití si sami strávníci nenabírají, taktéž příbory budou jednotlivcům vydávány personálem
jídelny
v rámci možností je organizace vydávání obědů rozložena do bloků
cizí strávníci mají pro konzumaci vyčleněný samostatný čas a prostor; po jejich odchodu je veškerý
prostor očištěn a vydesinfikován
výdej do vlastních nádob není v prostorách jídelny možný viz bližší informace na www.zshl.cz v sekci
jídelny

Škola si vyhrazuje pokyny pro pobyt svých žáků ve škole měnit vzhledem k vývoji epidemiologické situace v ČR a
organizačním možnostem školy.
Mgr. Gabriela Daňková, ředitelka školy
V Horní Lidči dne 31. 8. 2020

