ZPRACOVÁNO DLE MANUÁLU: PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 vydaného MŠMT ze dne 17. 8. 2020 a aktualizace ze dne
24. 8. 2020

Obecné informace k provozu školy
-

školy zahájí činnost v plném rozsahu

-

od žáků se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti

-

nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků

-

škola upozorňuje zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního
onemocnění nemohou do školy vstoupit!

-

pobyt zákonných zástupců ve škole, kromě nutných záležitostí, není dovolen

Kroky v případě podezření na výskyt nákazy covid-19
-

školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19

-

tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou
povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního
onemocnění, od ostatních dětí“
Škola volí tento postup:
a) příznaky jsou patrné již při příchodu, v případě, že je přítomen zákonný
zástupce (dále jen ZZ) – žák není vpuštěn do budovy a je poslán se ZZ domů
b) příznaky jsou patrné již při příchodu, ZZ není přítomen – pedagog okamžitě
oznámí tuto skutečnost ZZ s tím, že je nutné bezodkladné vyzvednutí žáka
ze školy
c) příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole – žákovi je
poskytnuta rouška a je umístěn do samostatné místnosti; zároveň pedagog
okamžitě oznámí tuto skutečnost ZZ s tím, že je nutné bezodkladné vyzvednutí
žáka ze školy

ZZ je povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Žákovi 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. Tuto skutečnost potvrzuje praktický
lékař pro děti a dorost.
Úplata za ŠD
1. Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, úhrada se platí.

2. Pokud dojde k uzavření školy, ředitel školy stanoví úplatu poměrně poníženou.
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