Informace pro rodiče žáků
(Výňatek z pokynu MŠMT ČR „Ochrana zdraví a provoz v období do konce školního roku
2019/2020)
Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená
krizovými opatřeními, zejména:
-

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

-

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není
nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou
-

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

-

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními.

-

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

-

Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník.

-

Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy
tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
-

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

-

Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi
skupinami.

-

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

-

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

-

Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

-

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k
nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

-

Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního
oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

Zákonný zástupce
-

je povinen podepsat čestné prohlášení

-

je seznámen s termínem zahájení vzdělávacích aktivit a provozní doby školy,

-

je povinen omluvit nepřítomnost žáka

Při podezření na možné příznaky COVID-19
-

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný
příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

-

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité
vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní
žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s
povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

