Dodatek ke školnímu řádu MŠ č.3 – hygienická pravidla pro
děti/žáky/zákonné zástupce/návštěvníky a zaměstnance
Č.j.:
Účinnost od: 1.9.2020
Skartační znak: S 10
1. V šatně na nástěnce školy budou umisťovány aktuální informace ke změnám provozu
školy.
2. Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí a žáků, návštěvy i zaměstnance, že osoby s
příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
3. Škola bude co nejvíce omezovat přítomnost a vstup zákonných zástupců a dalších
osob do prostor budovy školy na dobu nezbytně nutnou.
4. Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se
školskými právními předpisy.
5. Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o
bezinfekčnosti v rámci Covid-19, u dětí MŠ zákonný zástupce dodá klasické prohlášení o
bezinfekčnosti jako každý školní rok.
6. Zatím nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků ve třídách,
odděleních, studijních skupinách.
7. Škola bude zvažovat konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění Školního
vzdělávacího programu nezbytně nutné a dochází při nich ke koncentraci vyššího
počtu lidí.
8. Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid
prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné
osoby atp.
9. Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální
situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu,
lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního
filtru apod. (kontakty na místně příslušné KHS jsou obsaženy v závěru tohoto manuálu v
části Kontakty).
Hygienická pravidla:
 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny: u vstupu do školy je pro zákonné
zástupce, návštěvy a zaměstnance umístěn stojan s desinfekcí. Před vstupem do
budovy jsou všichni povinni desinfekci použít. Děti a žáci před vstupem do učeben
použijí desinfekční prostředky na ruce v co nejkratší možné době.
 Od 1.září bude mít každé dítě/žák/zaměstnanec v igelitovém sáčku (v pohotovostním
režimu) 2 čisté roušky pro případ ochrany nebo nákazy před Covid 19
 Dítě/žák/zákonný zástupce/zaměstnanec či jiná osoba může podle svého uvážení pro
svoji ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany
nebo respirátor a zachovávat sociální distanci pokud není nařízeno jinak (mimořádné
opatření MZ).

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT
NÁKAZY COVID-19




Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny
zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění,
od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3
zákona o ochraně veřejného zdraví).
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky
infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost,
bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale
je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění
(objevení), v případě podezření či nákazy se bude postupovat dle Dodatku Školního
řádu č. 2

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná
opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

