PROVOZ ZŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
VZHLEDEM KE COVID-19
Specifická opatření pro základní a mateřské školy se budou řídit podle stupně
pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzn. Semaforem
Všeobecná (nová) opatření platná od 1. 9. 2020 v ZŠ Hrubý Jeseník:
 Nutná aktualizace kontaktů – tel. čísel na rodiče!!!
 Příchod do družiny možný od 6,25, ostatní nepřihlášení žáci přichází do
školy v 7,30.
 Vstup osobám vyjma žáků a pracovníků školy je zakázán bez ochrany
dýchacích cest – rouška, ústenka, šátek, …
 Pobyt těchto osob v prostorech školy možný jen na nezbytně nutnou dobu.
 Osoba s příznaky infekčního onemocnění má zákaz vstupu do prostor
školy.
 Po vstupu do školy si každý u vchodu dezinfikuje ruce.
 Dospělé osoby nevstupují do prostoru tříd.
 Žák si po příchodu do školy ihned odchází umýt ruce mýdlem na toaletě.
 Aktivity – výlety, divadla, workshopy, projektové dny apod. se budou
konat dle aktuální situace a doporučení (dle semaforu).
 Školní družina, zájmové kroužky a školní jídelna vzhledem k počtu žáků
probíhají obvyklým způsobem. Po nahlášení do družiny a kroužků se
složení skupin už nebude měnit. Žák, který není do družiny přihlášený,
nemá do družiny přístup.
 ZŠ má ze zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost předcházet
vzniku a šíření nemocí, proto pokud budou patrné příznaky nemoci u
žáka již při příchodu (v šatně), nebude tento žák vpuštěn do školy.
Pokud se příznaky nemoci vyskytnou v průběhu dne, bude žákovi
poskytnuta rouška a žák bude umístěn do samostatné místnosti
(izolace) v doprovodu dospělé osoby (učitele) a ihned bude
kontaktován zákonný zástupce k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze
školy.
 Žák s příznaky infekčního onemocnění, které jsou chronické, včetně
alergických onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě,
že doloží potvrzení od lékaře o tom, že netrpí infekční nemocí.
 Žáci mají vzdělávání povinné a v případě krizových či mimořádných
opatření pro ně bude povinný i distanční způsob vzdělávání s přihlédnutím
na jejich podmínky pro toto vzdělávání.
 Škola bude důsledně dbát na dodržování zásad osobní a provozní hygieny.

