Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235
Informace k hygienickým opatřením podle Manuálu MŠMT pro školní rok 2020/2021
•

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

•

Do budovy školy vstupují zákonní zástupci a ostatní osoby (kromě žáků a zaměstnanců) pouze
v ojedinělých případech – jsou předem ohlášeni nebo vyzváni.

•

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou
vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou.

•

U vstupu do budovy školy, tělocvičny, poradenského pracoviště, družiny, školní jídelny a na
každém podlaží školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

•

Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních
využívaných prostor. Toto zajišťují dospělé osoby.

•

Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – osoušeči a ručníky na jedno použití.

•

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně stejně jako dezinfekce povrchů
nebo předmětů, které používá větší počet lidí.

•

Doporučuje se dle možností školy minimalizovat kontakt mezi žáky, kmenové třídy budou žáci
opouštět pouze na nezbytně nutnou dobu (přesuny, užití toalet apod.).

•

V případě střídání učeben (využívání odborných učeben) proběhne o přestávce dezinfekce
povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí.

•

Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.

•

Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují.
Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce
se vysávají.

•

Postup při zjištění, že žák má příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel,
rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu
apod.):

•

příznaky jsou patrné již při příchodu žáka – není vpuštěn do školy; v případě, že je přítomen jeho
zákonný zástupce,

•

příznaky jsou patrné již při příchodu žáka a není přítomen zákonný zástupce – tuto skutečnost
oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí
ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

•

příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde
k poskytnutí roušky a umístění do samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od
ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na
bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

•

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

•

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě,
prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Toto potvrzení vystavuje praktický lékař pro děti a dorost.

•

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve
škole více než poloviny žáků jedné třídy.

•

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

•

Při příjezdu žáků či pracovníků školy ze zahraničí se doporučuje řídit pravidly nastavenými
semaforem, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající viz
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy.
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