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Pokyny pro žáky a zákonné zástupce v souvislosti s covid-19
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Žák s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel,
rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a
čichu, apod.) nesmí vstupovat do budovy školy
Žákovi s příznaky infekčního onemocnění, které je chronickým onemocněním, včetně
alergického (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze na základě potvrzení o této
skutečnosti od praktického lékaře.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si každý důkladně 20 až 30 sekund
umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
Třídní služba (příp. jiná pověřená osoba) zajišťuje pravidelné větrání učebny.
Ve společných prostorech školy (chodby, WC, knihovna, jídelna) se nařizuje používání
ochranných prostředků dýchacích cest (používání ústenek).
Pokud se příznaky onemocnění objeví v průběhu vyučování, žák si neprodleně nasadí
roušku a informuje třídního učitele, příp. jiného učitele nebo vedení školy. Zletilý žák poté
opustí budovu školy, nezletilý žák je umístěn do „karanténní“ místnosti a zákonný zástupce
ho ze školy bezodkladně vyzvedne. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka poté
kontaktuje praktického lékaře.
V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly
v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje Krajská hygienická stanice. Škola o
této situaci a o případné úpravě způsobu vzdělávání informuje dotčené žáky a rodiče
nezletilých žáků.
V případě, že je znemožněna přítomnost ve škole více než polovině žáků ze třídy, přechází
škola na distanční výuku dotčené třídy. Žáci mají za povinnost se distanční výuky účastnit.
Ostatní žáci, kterých se opatření netýká, se vzdělávají prezenčním způsobem.
Tyto pokyny platí od 10. 9. 2020, v případě změn hygienických opatření (podle aktuální
epidemiologické situace) budou žáci a zákonní zástupci žáků školou informováni a musí
tyto změny respektovat.
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