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Informace o provozu školy a pravidla protiepidemických opatření
Od 13. 9. 2021

Vstup do školy
1. osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do školy zakázán.
2. Osoba 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.
3. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech
zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je
uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd, v současné době
respirátorem*.
4. Žáci vstupují do školy bočním vchodem, cizí osoby hlavním vchodem, zazvoní na
zvonek kanceláře školy a vyčkají na příchod zaměstnance.

Po vstupu do školy
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Respirátor mají žáci nasazený ve všech prostorách školy kromě učeben.
Po vstupu do budovy si žák v šatně vydesinfikuje ruce.
V co nejkratším čase po příchodu ze šatny si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje
ruce vodou a mýdlem, osuší a provede znovu dezinfekci rukou.
Žák si myje ruce průběžně, používá vysoušeč rukou nebo jednorázové utěrky, používá
desinfekci.
Je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně
vyhodit a následně si umýt ruce.
Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během
vyučovací hodiny.
Na chodbách se žák zdržuje jen ve výjimečných a nutných případech, má nasazený
respirátor – nikoli pod nosem, dodržuje osobní vzdálenost min. 1,5 m.

* Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
•
•

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu,
jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto
skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle
tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že
dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci
potravin a nápojů).

8. Ve školním bufetu dodržují minimálně metrový rozestup, při komunikaci dodržují
osobní vzdálenost.
9. Do školní restaurace mají přístup pouze strávníci v určenou dobu, před vstupem musí
mít umyté a vydesinfikované ruce.
10.O přestávkách žáci nevstupují do prostoru šaten (výjimkou je přesun na tělesnou
výchovu).
11.Pokud v průběhu výuky se u žáka projeví příznaky infekčního onemocnění, nasadí si
respirátor, kontaktuje svého třídního učitele nebo jeho zástupce a poté zletilý žák
odchází domů. Nezletilý žák je odveden do izolační místnosti, kde čeká na vyzvednutí
zákonným zástupcem (případně odchází po dohodě třídního učitele se zákonným
zástupcem). Zákonný zástupce, resp. zletilý žák telefonicky kontaktuje praktického
lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
12.Pokud byl žák v akreditovaném zařízení testován na covid-19 s pozitivním výsledkem
a byl dva dny před testem ve škole, ohlásí tuto skutečnost škole.
13.Žáci, kteří byli v jedné třídě (skupině) s žákem či učitelem s pozitivním testem 2 dny
před jeho provedením nebo 2 dny po jeho provedení, se neúčastní prezenční výuky,
než bude proveden potvrzující test. K prezenční výuce nastoupí, pokud bude výsledek
testu negativní. Výjimku mají očkovaní žáci a ti, kteří mají potvrzení o prodělání
nemoci.

Ostatní informace
Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu
pracovišť, kde je praktické vyučování vykonáváno. Žáci jsou o nich poučeni v prvních dnech
výuky.
Škola umožní přítomnost třetích osob z organizace, která ve škole realizuje programy
primární prevence, a to při dodržování aktuálně platných hygienických opatření. Dále
umožní přítomnost pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden pro výkon jejich
činnosti ve škole.

