OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLY V SOUVISLOSTI S COVID-19
ve školním roce 2020/2021
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Žák/rodič hlásí TU neprodleně každou změnu kontaktních údajů.
Žáci/zaměstnanci dodržují zásady osobní a respirační hygieny (kašlání a kýchání do jednorázových
kapesníků, časté a důkladné mytí nebo dezinfikování rukou, používání jednorázových ručníků, větrání).
Používání roušek se řídí nařízením MZČR a KHS.
Vzhledem k aktuální situaci na Kyjovsku:
o Doporučujeme žákům a zaměstnancům při pohybu v prostorách školy roušky používat. Používání
roušek ve třídě doporučuje konkrétní vyučující.
o Žáci omezí pobyt mimo učebny, ve kterých probíhá jejich výuka, na nezbytné minimum.
o Na začátku každé vyučovací hodiny, kdy došlo k přesunu žáků do nové učebny, provedou žáci
pod dozorem vyučujícího dezinfekci rukou (Anti-Covidem).
o Vydávání obědů pro žáky 2. stupně na budově Újezd se rozdělí:
▪ SUDÝ TÝDEN: od 11:30 - 8. třídy, od 11:40 - 9. třídy, od 13:35 - 6. třídy, od 13:45 - 7. třídy.
Do příchodu rozvrhem určeného dozírajícího učitele zajišťují dozor učitelé, kteří přivedli
8. a 6. třídy. Žáci 7. a 9. tříd v době mezi zvoněním a odchodem z učebny provedou
dezinfekci lavic (Anti-Covidem a papírovými utěrkami).
▪ LICHÝ TÝDEN: od 11:30 - 9. třídy, od 11:40 - 8. třídy, od 13:35 - 7. třídy, od 13:45 - 6. třídy.
Do příchodu rozvrhem určeného dozírajícího učitele zajišťují dozor učitelé, kteří přivedli
9. a 7. třídy. Žáci 6. a 8. tříd v době mezi zvoněním a odchodem provedou dezinfekci lavic
(Anti-Covidem a papírovými utěrkami).
V případě, že bude KHS nařízena karanténa třídy, bude v této třídě zahájena distanční výuka. Hlavním
komunikačním kanálem bude systém Bakaláři. Pokud žák nemá přístup k potřebné informační
technologii, je rodič povinen kontaktovat třídního učitele a domluvit si s ním přebírání studijních
materiálů ve škole. O této skutečnosti informuje TU vyučující v této třídě.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění. Pokud se
příznaky objeví, neprodleně dojde k použití roušky (pokud žák s sebou žádnou nemá, škola mu ji
poskytne) a umístění do karanténní místnosti, ke kontaktování zákonného zástupce s ohledem na
bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění, opustí školu v nejkratším
možném čase s použitím roušky a dodržením všech hygienických pravidel.
Pobyt zákonných zástupců žáků a jiných osob ve škole je omezen na minimum. Osobám s příznaky
infekčního onemocnění nebude vstup do školy povolen.
Zahájení distanční výuky se řídí manuálem „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021“.
Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce a mýdla, jednorázové papírové ručníky, časté větrání,
náhradní roušky a pravidelný úklid dle manuálu „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce
2020/2021“.
V Kyjově 8. 9. 2020

