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Organizační pokyny k provozu školy a hygienická pravidla od 1. 9. 2021

Aktivity:
- I nadále budou omezeny aktivity, které nejsou pro naplňování školního

vzdělávacího programu nezbytné a při kterých dochází ke koncentraci
vyššího počtu lidí. Obnoveny budou v případě příznivé epidemiologické
situace.

- Je pozastavena činnost zájmových útvarů. Obnoveny budou v případě
příznivé epidemiologické situace.

- Je omezena spolupráce s externími subjekty.
- Zpěv je povolen, zpívat nebudou ale děti, jejichž rodiče odmítnou testování.
- Sportování je umožněno i ve vnitřních prostorách. Využívat budeme přesto

přednostně venkovní prostory. Ve vnitřních prostorách nebudou moci cvičit
děti, jejichž rodiče odmítnou testování.

- Děti budou absolvovat 10 lekcí plaveckého výcviku.

Hygienická opatření a testování:
- Škola se otevírá v 7:40 hodin. Prosíme, aby se děti před školou zbytečně

neshlukovaly a hned pokračovaly do šaten a tříd.
- Ihned po příchodu si děti myjí a dezinfikují ruce, zvýšená hygiena jim bude

opakovaně připomínána a bude vyžadováno její dodržování.
- Je omezen kontakt mezi dětmi.
- Ve dnech 1. 9. (žáci 1. ročníku 2. 9.), 6. a 9. 9. proběhne testování žáků

dodanými neinvazivními antigenními testy Genrui Bio Tech (testy jsou opět
určeny pro samoodběr vzorku z kraje nosu).

- Děti, jejichž rodiče odmítnou testování, budou muset mít roušku po celou
dobu pobytu ve škole.

- U dětí, které chodí do ranní družiny, probíhá testování v ranní školní družině.
- U žáků 1. – 3. ročníku může být u testování přítomný zákonný zástupce

dítěte. Velmi by nám ale pomohlo, když budete tuto možnost využívat co
nejméně. Děti jsou zvyklé z loňského roku a testování zvládly samy.

- Netestují se děti, které jsou v ochranné lhůtě 180 dní po onemocnění
COVID-19 a děti, které předloží negativní výsledek testu provedeného na
odběrovém místě – tyto skutečnosti je nutné předem doložit třídní učitelce.

- Ve společných prostorách jsou děti zatím povinné používat chirurgickou
roušku.

- Z této povinnosti jsou vyjmuty děti s poruchou autistického spektra a osoby,
které nemohou mít roušku ze závažných zdravotních důvodů. Je to ale nutné
doložit lékařským potvrzením.
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- Chodba školy je vybavena stojanem s dezinfekcí, třídy a toalety mýdlem a
dezinfekcí, jednorázovými ručníky. Dětem je opakovaně připomínáno jejich
využívání.

- Úklid probíhá v souladu s manuálem MŠMT (úklid na mokro, předepsanými
prostředky, vícekrát za den …).

- Průběžné jsou větrány šatní prostory.
- Opakovaně a intenzivně jsou větrány třídy o přestávkách i při vyučování.
- Klávesnice a myši v počítačů jsou dezinfikovány po každém použití žáky.
- Při návratu z ciziny se řiďte platnými opatřeními stanovenými v rámci

cestovatelského semaforu, není možné nahradit případnou povinnou
karanténou PCR testem a dítě poslat do školy hned po návratu.

- Sledujte pravidelně webové stránky školy a komunikaci s třídními učitelkami.
- Aktualizujte svá telefonní čísla a emailové adresy – vyzvou vás k tomu vaše

třídní učitelky prostřednictvím žákovské knížky (ŽK).
- Pokud bude mít Vaše dítě příznaky akutního infekčního onemocnění,

neposílejte ho do školy a kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. Ten rozhodne
o dalším postupu.

- Omezte svůj vstup do školy a školní družiny jen na nezbytné případy,
upřednostňujte telefonickou a e-mailovou komunikaci, nezbytná osobní
jednání s učitelkami budeme směřovat na dobu mimo vyučování.

- Nevstupujte do šaten.
- Nedoprovázejte své děti do tříd – jsou to šikovní školáci, zvládnou to bez Vaší

pomoci.
- Stejná pravidla jako ve škole platí pro pobyt dětí ve školní družině.

Podezření na nákazu onemocněním COVID-19:
- V případě, že škola zjistí u žáka příznaky akutního infekčního onemocnění

(teplota vyšší než 37°C, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, hlavy, kloubů,
průjem, ztráta čichu a chuti), bude postupovat následujícím způsobem: - 1)
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte a je přítomen zákonný zástupce -
není dítě vpuštěno do školy 2) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte a
není přítomen zákonný zástupce nebo se příznaky vyskytnou v průběhu
pobytu dítěte ve škole – zákonný zástupce je neprodleně informován o
nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte, dítěti je poskytnuta rouška a je
izolováno v předem určené místnosti od ostatních (zádveří školy) - v izolaci
pobývá dítě až do odchodu ze školy, při případné péči o nemocného nebo
podezřelého z nákazy použije zaměstnanec školy osobní ochranné pomůcky.
Zákonný zástupce je informován o nutnosti telefonicky kontaktovat
ošetřujícího lékaře, který stanoví další postup.

- Na žáky s přetrvávajícími příznaky chronického onemocnění včetně alergií,
se tato pravidla nevztahují. Je nutné, aby rodič toto prokázal lékařskou
zprávou nebo jiným potvrzením.
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Hygienické desatero:
1) Ve společných prostorách se pohybuj s nasazenou ochranou dýchacích cest (rouška,

respirátor).
2) Ve třídě můžeš tuto ochranu odložit.
3) Testování Tě čeká 1.,6. a 9. 9., dále podle aktuální situace.
4) Nezdržuj se zbytečně před školou, hned, jak ke škole dorazíš, pokračuj do šatny,

přezuj se, odlož si a bez zdržování odejdi do příslušné třídy.
5) Po příchodu si důkladně (20 – 30 sekund) umyj ruce vodou a mýdlem nebo proveď

dezinfekci. Ruce si můžeš otřít do jednorázového papírového ručníku.
6) Na zvýšenou hygienu rukou dbej po celou dobu pobytu ve škole, ruce si vždy

důkladně umyj po použití WC a před každým jídlem.
7) V případě, že potřebuješ kašlat nebo kýchat, použij jednorázový kapesník, ten

neprodleně vyhoď a následně si umyj ruce.
8) O přestávkách se v průběhu měsíce září zbytečně nezdržuj na chodbách, dojdi si jen

na WC.
9) Po skončení práce s počítačem po sobě otři klávesnici a myš (dezinfekci ti poskytne

vyučující).
10) Pokud jsi nemocný, nechoď do školy.

Mgr. Ludmila Hrušková, ředitelka školy
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