DALŠÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY
Při zahájení prezenčního vzdělávání škola aktualizuje kontakty na
všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků
(změny telefonních čísel, mailů).
Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni při vstupu do budovy a ve
společných prostorech si zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem.
Totéž platí pro každou další osobu, která vstoupí do budovy školy.
V jednotlivých třídách žáci ochranný prostředek mít nemusí.
Dodržujeme hygienická pravidla – u vstupu do budovy, v každé třídě jsou
k dispozici prostředky pro dezinfekci rukou.
Důležitým preventivním faktorem je časté větrání učeben.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
Při poskytování školního stravování je vhodné dodržovat doporučení –
v rámci možností zajistit co nejmenší kontakt různých skupin, neumožnit
samoobslužný výdej příborů, dodržovat hygienu a úklid podle daných
pravidel.
Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně
covid-19.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat příznaky infekčního onemocnění,
ale je vhodné věnovat jim zvýšenou míru pozornosti a volit tento postup:
o jakýchkoli příznacích při příchodu do školy nebo během přítomnosti ve
třídě ihned informuje zákonné zástupce.
Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků 1., 6. a 9. září
2021.
Testování nepodstupují žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (do
180 dní) nebo žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného
v odběrovém místě (Ag do 72 h, PCR do 7 dní).
Pokud žák nebude přítomen na začátku vyučování, provede si test
bezprostředně po svém příchodu do školy.
Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky
účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví – povinnost nosit ochranu dýchacích cest po
celou dobu pobytu ve škole.
Netestovaný žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorech a nesmí zpívat.
Pravidla pro přítomnost ve školní družině platí stejná jako přítomnost
v samotné škole.
Jestliže žák odmítne testování i nošení ochranného prostředku
(nevztahuje-li se na něj žádná výjimka), nemůže škola povolit osobní
přítomnost na vzdělávání (zasílání materiálů, úkolů).

