Pokyny pro žáky v souvislosti s dodržováním epidemiologických opatření ve školním roce 2020/21
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Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy
a pohybu osob před budovou školy.
Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách školy se
odvíjí podle protiepidemických opatření – tzv. semafor. K 1. 9. 2020 není zatím povinnost
nosit roušku.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.
Žáci by měli kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a
následně si umýt ruce.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Případné měření tělesné teploty žáků je prováděno bezkontaktním teploměrem.
V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu
obecně považována hodnota do 37 °C.
U vstupu do budovy školy, v každé učebně, u tělocvičen a na toaletách jsou k dispozici
prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
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, a následně
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. V učebnách IT si každý žák
před započetím práce otře klávesnici a myš dezinfekcí.
V každé učebně je zajištěno bezpečné osoušení rukou – papírovými ručníky na jedno použití,
na toaletách navíc i osoušeči rukou.
Pokud žák vykazuje příznaky při vstupu do školy, nebude vpuštěn do budovy školy. Tato
skutečnost je neprodleně oznámena zákonnému zástupci, který si nezletilého žáka vyzvedne.
Zletilý žák sám opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
Pokud jsou příznaky patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně příslušný učitel
poskytne žákovi roušku a zajistí umístění do předem připravené samostatné místnosti
(izolace v pracovně psycholožky ve 3. patře) a informuje zákonného zástupce nezletilého žáka
s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném
čase budovu školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o
tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
V izolaci pobývá žák až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem
v případě nezletilého žáka.
Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo
chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost 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 alespoň jedné třídy.

