Směrnice o ochraně zdraví a provozu školy v období
mimořádných situací - pandemický plán
Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR
•
•
•
•

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
Skupinová izolace, event. sociální distance (1,5 m).
Ochrana úst a nosu (roušky).
Opakovaná edukace.

Obecné informace a doporučení k provozu školy
•
•
•
•
•
•
•
•

Škola zahájí ve šk. r. 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými
právními předpisy.
Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena závazná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy.
Co se týče nošení ochranných roušek, budou opatření v této oblasti zaváděna
v návaznosti na protiepidemická opatření uložená KHS, příp. MZd.
U vedení školy je vytvořen jednotný systém sdílení informací hlášení nemocnění
dítěte, zaměstnance.
Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky
infekčního onemocnění nemohou do školy stupovat.
Škola v průběhu šk. r. 2020/2021 zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou
pro naplnění ŠVP nezbytné.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19
je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna
aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená KHS.

Hygienická pravidla a standard úklidu
•
•
•

U vstupu do budovy a v každé učebně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.
U vchodu do školy každý žák provede dezinfekci rukou a dodržuje hygienu rukou po
celou dobu svého pobytu ve škole (důkladné mytí rukou mýdlem v dávkovači).
Často a intenzivně (každou vyučovací hodinu) se v učebnách větrá.

Škola je vybavena
•
•

Čistícími a dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou
(v dávkovačích).
Bezkontaktním teploměrem na měření tělesné teploty.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19
•

•

•
•
•

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna
zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních
žáků.
Škola věnuje zvýšenou pozornost žákům s příznaky infekčního onemocnění.
V případě, že jsou příznaky již patrné při příchodu nezletilého žáka do budovy, tuto
skutečnost škola oznámí neprodleně zákonnému zástupci.
V případě, že se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně
žák dostane roušku, izoluje se od ostatních žáků a škola opět informuje zákonného
zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o
dalším postupu.
Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního nemocnění (včetně covid19), opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením známých
hygienických pravidel.
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění (včetně rýmy, kašle…), je
umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li se, že netrpí infekční nemocí
(covid-19).
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS svého zřizovatele.

Zaměstnanci školy
•
•
•

Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude
v karanténě.
Pro pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce.
Pokud je zaměstnanec v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji
ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst a zachovávat sociální distanci.

Kontakty
•

•

Informační podporu ze strany MŠMT zajišťuje speciálně zřízená „koronalinka“
MŠMT pro vedení škol:
o +420 771 139 410
o +420 771 130 398
o 234 811 111 v době od 8 do 17 hodin
Mail:
o koronavirus@msmt.cz

