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Organizační pokyny k očhraně zdraví pri účasti zakú
na občasnyčh vzdělavačíčh a sočializačníčh aktivitačh
(v době od 8. 6. 2020 do 30. 6. 2020).
Milí žáci,
při účasti žáků na občasných vzdělávacích a socializačních aktivitách v době od 8. 6. 2020 do 30. 6. 2020 je
třeba dodržovat následující hygienická pravidla, která vychází z metodiky MŠMT (úplné znění ke stažení
zde):
Na tomto formuláři si nejprve přečtěte, kdo je osobou s rizikovými faktory.

Příchod do školy a pohyb před školou
•
•
•
•

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná aktuálně platná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními
Před školou je třeba dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními.
Žáci se nemohou zdržovat před školou, jejich příchod je organizován po časových intervalech.
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší
vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Vstup do budovy školy a pohyb v budově školy
•
•

•
•

•

•

Všichni žáci, kteří se účastní vzdělávacích a socializačních aktivit, odevzdají při prvním vstupu do
budovy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po
prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem
k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená
teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí vstoupit
do budovy školy.
Žáci se nepřezouvají, ani nepoužívají šatny.

Ve třídě







Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých
tříd. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden
žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi
Vždy po příchodu do třídy musí každý použít připravenou dezinfekci na ruce. Doporučuje
se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu
nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.
Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve
třídě.
Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Všeobecné pokyny



Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné
místnosti a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí
žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného
odstupu). O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

