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Osoby s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Žákovi nebo zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění,
které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění
(rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí
infekční nemocí (potvrzení od lékaře).
Všichni žáci i zaměstnanci školy důsledně dodržují zásady osobní a respirační hygieny.
V tomto školním roce nebudou organizovány zájmové kroužky, výjimku tvoří kluby
zajišťované v rámci „šablon“. Škola se nebude účastnit soutěží, při kterých se
potkávají žáci různých škol.
U vstupu do budovy školy, v každé učebně, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou
k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Všechny osoby
při vstupu do školy provedou dezinfekci rukou.
Ve všech prostorách školy probíhá časté a intenzivní větrání.
Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci
školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí s použitím dezinfekčního přípravku,
koberce se vysávají. Dezinfekce hygienických zařízení, ploch a předmětů, které
používá větší počet lidí, probíhá několikrát za den.
Pokud se žák v průběhu školního roku vrátí ze zahraniční „dovolené“ a není-li
vyhlášené jiné plošné opatření, zůstane po návratu jeden kalendářní týden doma.
V této době si bude doplňovat zameškané učivo a plnit zadávané úkoly.

Školní stravování



Před odchodem do jídelny si žáci důkladně umyjí (popřípadě dezinfikují) ruce.
Příbory, nápoje, saláty a podobně dostávají u výdajového okénka. Pokud je možný
výběr, hlásí zvolenou variantu obsluhující zaměstnankyni.
Cizí strávníci mají pro konzumaci vyčleněný čas od 10.45 do 11.30 hodin, po ukončení
stravování budou stoly a židle očištěny a dezinfikovány. Pro výdej stravy cizím
strávníkům do jídlonosičů je vyhrazena doba od 10.45 do 11.30 hodin. Využití jiné
doby je možné pouze po předchozí domluvě s vedoucí stravování.

Při podezření na výskyt nákazy covid-19:


příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy
školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, pokud není přítomen
zákonný zástupce žáka, tuto skutečnost škola oznámí zákonnému zástupci
neprodleně a informovuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně
dojde k poskytnutí roušky a izolaci od ostatních přítomných ve škole a současně
k informování zákonného zástupce žáka o bezodkladném vyzvednutí žáka ze školy.

V izolaci pobývá žák až do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého
z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky žákem i zaměstnancem školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce žáka o tom, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.


Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění, školu opustí
v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých
pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

Přechod na distanční výuku
V případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními
MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, mohou nastat následující situace:
A) prezenční výuka
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který
nepřekročí 50 % účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole,
běžným způsobem. Škola v tomto případě nemá povinnost poskytovat vzdělávání
distančním způsobem. Dotčeným žákům jsou zasílány materiály a úkoly, žáci se zapojují
s ohledem na své individuální podmínky.
B) smíšená výuka
V případě, že se onemocnění či karanténa týká více než 50 % žáků konkrétní třídy, je
škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast při
prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob
vzdělávání je pro žáky povinný a musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a
individuální podmínky konkrétních žáků.
C) distanční výuka
Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo
plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy,
škola poskytuje pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní
třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech
žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Distanční výuka je povinná a škola ji
přizpůsobí jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a
technickým možnostem školy.

V Klenčí pod Čerchovem 28. 8. 2020
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