PROTIEPIDEMICKÁ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ŠKOLY PLATNÁ OD 1. 9. 2020
Vážení rodiče,
přinášíme vám informace o opatřeních, která zavádíme ohledně minimalizace šíření nemoci covid-19.
Nemáme v úmyslu žáky nebo vás nějakým způsobem děsit, ale spíše apelovat na potřebu dodržování
preventivních opatření, abychom co nejefektivněji předešli možné karanténě tříd či jejich částí a s ní
spojených situací v podobě distanční výuky či vaší nemožnosti docházet do zaměstnání v době karantény
či izolace rodiny.
Tato opatření vyplývají z doporučující metodiky vydané MŠMT a doporučeními Krajské hygienické
stanice. Upozorňujeme, že tak, jak se může měnit aktuální epidemiologická situace, stejně tak se budou
měnit i tato doporučení a následně s nimi i postupy školy. Už nyní ale víme, že jakmile bude na „semarforu“
(www.koronavirus.mzcr.cz, záložka Aktuální epidemiologická situace v ČR) svítit oranžová, bude zavedena
povinnost ve školách nosit roušky.
PROVOZ ŠKOLY A VÝUKA:
 Vzhledem k epidemiologické situaci je zrušen ranní provoz družiny. Pro žáky 1. – 3. ročníků budou
modrá budova a moduly otevřeny již v 7.30 a žáci mohou pře šatnu rovnou chodit do svých tříd.
 Oddělení družiny pro 4. ročníky bude v provozu pouze do 15.00 hodin.
 Přesuny tříd v rámci výuky budou probíhat jen v nezbytně nutné míře (stěhování na jazyky, TV,
informatika) za dodržení všech hygienických opatření.
 Do školy budou moci vstoupit jen zaměstnanci a žáci, ostatní osoby pouze v ojedinělých
případech (výjimkou jsou třídní schůzky, předem domluvené konzultace s rodiči po ukončení výuky,
apod.). V ostatních případech je rodičům i dalším cizím osobám vstup do budovy školy zakázán. Tento
zákaz platí jak ráno před začátkem výuky (vstup rodičů do šaten, na chodbu a do tříd), tak po skončení
výuky (vyzvedávání žáků z šaten, apod.).
 O přestávkách bude pohyb žáků na chodbách omezen na nezbytně nutnou dobu, stejně tak budou
omezeny „návštěvy“ žáků napříč jednotlivými třídami.
 Žáci nebudou moci momentálně používat v odborných jazykových učebnách sluchátka s mikrofony,
stejně tak nebude za současné situace probíhat výuka vaření.
ÚKLID A DEZINFEKCE PROSTOR ŠKOLY, HYGIENA:
 Ve všech šatnách jsou umístěny bezdotykové rozprašovače s prostředky k dezinfekci rukou. Žáci
tak budou mít povinnost si po příchodu do školy a průchodu šatnou vydezinfikovat ruce.
 Stejně tak jsou nádoby s dezinfekcí a tekuté mýdlo umístěny ve všech učebnách, na toaletách
a u tělocvičny.
 Pro žáky bude platit povinnost dodržovat hygienická pravidla po celou dobu výuky (smrkání
do papírových kapesníčků, jejich odhazování do odpadkového koše, následná hygiena rukou
– i před svačinou a po ní, hygiena rukou po odchodu z WC, apod.).
 Ve všech učebnách a hygienických prostorách je zajištěno bezpečné osoušení rukou.
 Budeme klást důraz na průběžné a intenzivní větrání učeben, toalet a šatních prostor, zejména
před příchodem žáků, ale i během vyučování.
 Každý den proběhne po ukončení výuky důkladná dezinfekce a úklid všech prostor školy
virucidními prostředky.
 Stejně tak bude probíhat v celé škole každý den v dopoledních hodinách úklid a dezinfekce
povrchů a prostor, jako jsou kliky u dveří, vypínače, umyvadla a baterie, toalety, aj.
S ČÍM BYCHOM OD VÁS POTŘEBOVALI POMOCI
Vážení rodiče, snažíme se všemi opatřeními omezit šíření infekčních nemocí (covid-19, chřipka), ale ani tato
opatření nejsou všemocná. Tím nejzásadnějším opatřením, se kterým nám můžete pomoc jenom vy, je
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(rýma, kašel, zvýšená teplota, horečka, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem,
ztráta chuti a čichu apod.). Nechte své děti raději doma „vyležet“. Pokud dítě trpí chronickým onemocněním
(jako jsou alergie, astma bronchiale, apod.), díky kterému vykazuje příznaky infekčního onemocnění, musí
doložit potvrzení od dětského lékaře, že není infekční.

V případě, že svoje dítě s těmito příznaky do školy pošlete, škola musí postupovat podle nařízení hygienické
stanice. Věřte, že tato opatření budou nejvíce stresující právě pro děti samotné, ale i pro zaměstnance školy
a také pro vás, rodiče.
 Pokud jsou příznaky u dítěte patrné již při příchodu do školy, tento žák nebude moci být vpuštěn
do školy a zákonný zástupce, pokud bude přítomen, si jej musí odvést domů.
 Pokud již zákonný zástupce nebude přítomen, musíme mu tuto skutečnost neprodleně oznámit
a vyzvat ho k bezodkladnému vyzvednutí/převzetí/odchodu žáka ze školy.
 Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu vyučování, dítě bude odvedeno v doprovodu zaměstnance
školy (ten bude opatřen ochrannými pomůckami, jako je rouška, respirátor, brýle či štít, rukavice)
do izolační místnosti, dítě si bude muset nasadit roušku a vyčkat na vyzvednutí zákonným zástupcem.
 Po převzetí dítěte zákonným zástupcem budete informováni o tom, že musíte telefonicky
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Jistě sami uznáte, že taková opatření jsou velice zatěžující zejména na psychický stav dítěte, ale i pro vás. My
vyučující nejsme lékařskými diagnostiky, a tudíž ani nemůžeme posoudit, zda jsou vykazující příznaky
onemocnění rizikové či nikoli. Na druhou stranu jsme si vědomi toho, že právě podzim je obdobím plným
sezónních alergických reakcí, jako jsou právě rýma a občasné pokašlávání. V tomto případě může být žák
do školy vpuštěn pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Toto potvrzení vám může vydat
praktický lékař pro děti a mládež.
Stejně přísná pravidla platí i pro všechny zaměstnance školy s tím rozdílem, že v případě příznaků opouštějí
zaměstnanci neprodleně školu bez doprovodu svých rodičů .
To, že nošení roušek v prostorách škol není v současné době povinné, ovšem neznamená, že by vaše dítě
v případě obav nemohlo mít ve škole roušku nasazenou. Je docela možné, že někteří vyučující z rizikové
skupiny budou třeba učit v roušce bez ohledu na současnou epidemiologickou situaci. Stejně tak, jako
koronavirus jen tak nezmizí a bude prostě mezi námi, podobně si budeme muset zvykat na používání roušek
jako na každodenní záležitost. Z oficiálních zdrojů víme, že právě Praha patří do jedné z nejvíce rizikových
oblastí, proto pro nás, jako školu, ale i pro vás, jako rodiče, jsou stanovená opatření nezbytná pro účinnou
prevenci.

Zároveň bychom vás chtěli požádat, abyste své děti vybavili:




alespoň jednou rouškou uloženou v igelitovém sáčku v aktovce či batohu,
papírovými kapesníčky,
lahví s pitím, aby nedocházelo k používání láhve více jedinci.

Pokud byste měli zájem se seznámit se všemi doporučeními a nařízeními všech zodpovědných orgánů státní
moci, přikládáme zde odkazy:






www.koronavirus.mzcr.cz
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari
https://www.nzip.cz/vyhledavani?query=koronavirus
http://www.hygpraha.cz/

Děkujeme vám za přečtení těchto informací a za budoucí vzájemnou spolupráci. Jedině díky ní můžeme nejen
začátek školního roku ustát v pohodě a bez komplikací. Přejeme vám hodně sil a co nejméně karantény .

