Základní škola Frýdek-Místek
Československé armády 570, 738 01 Frýdek-Místek
Hygienická pravidla a provoz školy vzhledem ke COVID–19
od 1. září 2020 – pro rodiče a žáky
Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence dodržování základních
hygienických a organizačních pravidel vzhledem ke COVID-19.
Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální
situaci a místní podmínky.

Obecné informace k provozu školy
- škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu
se školskými právními předpisy
- od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení
o bezinfekčnosti
- není omezen počet žáků ve třídách, odděleních a studijních skupinách
- povinnost nošení roušek je zavedena dle aktuálních pravidel
- při zahájení školního roku budou aktualizovány kontakty na všechny účastníky
vzdělávacího procesu (žáci, zákonní zástupci žáků, zaměstnanci)
- všichni účastníci vzdělávacího procesu jsou informováni o stanovených
hygienických a protiepidemických pravidlech
- veškeré informace a aktuální oznámení budou sdíleny jednotně
zákonní zástupci – webové rozhraní Bakaláři, web školy, vývěsní tabule
před budovou školy
- zásady osobní a respirační hygieny budou žákům i zaměstnancům průběžně
zdůrazňovány
- osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
- pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen,
k jednání je určena pouze oddělená část vstupní haly
- škola zváží v závislosti na aktuální epidemiologické situaci konání aktivit,
které nejsou pro naplnění ŠVP nezbytné
- přesouvání žáků mezi učebnami a v dalších prostorách školy bude minimalizováno
podle podmínek školy
- aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí
se vzdělávacím procesem, jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt
účastníků a umožněn časový prostor k provětrání, úklidu a dezinfekci používaných
místností
- v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním
covid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS

Hygienická pravidla, úklid
- u vstupů do budovy, v učebnách, hygienickém zařízení, jídelny a u tělocvičny jsou
k dispozici prostředky k dezinfekci rukou
- po příchodu do třídy si všichni žáci umyjí ruce vodou a mýdlem v dávkovači,
použijí dezinfekci rukou
- hygiena rukou se dodržuje po celou dobu pobytu ve škole, žáci jsou na tuto nutnost
průběžně upozorňováni vyučujícími
- větrání tříd, chodeb a šaten se provádí několikrát za den
- osoušení rukou se provádí jednorázovým papírovým ručníkem
- ve třídách jsou dva odpadkové koše; jeden slouží pro běžný komunální odpad,
druhý pro použité papírové kapesníky
- úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně
- vyprazdňování odpadkových košů je prováděno průběžně, minimálně 1x denně
- denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci
a zaměstnanci školy pohybují
- úklid povrchu a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního
přípravku, koberce se vysávají
- dezinfekce povrchů a předmětů (kliky, spínače, klávesnice, počítačové myši,
baterie umývadel, splachovadla, tlačítka zásobníku mýdel nebo dezinfekce aj.)
se provádí průběžně několikrát za den
- čisticí a dezinfekční přípravky jsou používány podle pokynu výrobce uvedené na
etiketě
Organizace školy v závislosti na semaforu
- platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti
veřejného zdraví, tzv. semafor
- nad rámec obecných doporučení MZd podle semaforu platí specifická doporučení
ve vztahu ke školám
- vedení školy průběžně sleduje republikový a lokální vývoj situace v rámci systému
semafor
Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19
- škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekční nemoci, včetně covid-19
- tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně zdraví tím, že oddělí žáka, který
vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistí pro něj dohled
zletilé osoby
- k tomuto je určena místnost, která je nově vybudována v přízemí školy u vchodu
na školní dvůr, vedle výtahu; je zabezpečena okny pro větrání, pohovkou,
umývadlem s přívodem teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem
v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce;
k této místnosti je vyčleněna samostatná toaleta

-

-

škola nemá povinnost zjišťovat u žáků příznaky infekčního onemocnění, ale věnuje
těmto příznakům zvýšenou pozornost; při jejich zjištění volí tento postup:
pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a je přítomen jeho zákonný
zástupce, žák není do budovy školy vpuštěn
pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný
zástupce žáka, oznámí škola neprodleně tuto skutečnost zákonnému zástupci
a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není
možné, dojde neprodleně k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené
samostatné místnosti, kde žák setrvá do vyzvednutí zákonným zástupcem;
zákonný zástupce si vyzvedává své dítě u vchodu k tomu určenému (vchod
na školní dvůr u výtahu)
pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, dojde neprodleně
k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti,
kde setrvá do vyzvednutí zákonným zástupcem; zákonný zástupce si vyzvedává
své dítě u vchodu k tomu určenému (vchod na školní dvůr u výtahu)
ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom,
že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším
postupu;
při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy v izolaci je nutné použít
ochranné pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergie (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy
pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí; tuto skutečnost potvrzuje
praktický lékař pro děti a dorost

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka – distanční vzdělávání
- škola poskytne vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní
přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy; prezenční výuka
dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem, ostatní žáci, kterých
se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání
• žáci mají povinnost se distančně vzdělávat
• škola přizpůsobí distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků
- v ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním
způsobem, postupuje pak obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni
ve škole
Školní družina
- oddělení školní družiny jsou tvořena žáky několika předem daných tříd
- pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná
se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí; pokud na základě
rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka školy úplatu

poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka
omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu
Školní stravování
Školní stravování bude zajištěno pro žáky, zaměstnance školy při dodržování těchto
podmínek:
- hygiena a úklid se provádí podle pravidel stanovených v předchozím textu
- klade se důraz na mytí rukou před odebráním stravy
- není umožněn samoobslužný výdej
- stravování probíhá v oddělených zónách
- je určena zóna pro vstup a východ
Žáci
-

vstupují do jídelny v určených skupinách
před vstupem si vydezinfikují ruce
u výdejního okénka si převezmou od personálu kuchyně podnos s naservírovaným
obědem, příborem, sklenicí s nápojem, popřípadě misku se salátem, ovoce
podnos s obědem si odnesou ke konzumaci na místo určené vyučujícím
po konzumaci jídla odevzdají použité nádobí s podnosem personálu kuchyně
na určené místo

Ve Frýdku-Místku, 20. 08. 2020

PhDr. Wilczková Iveta
ředitelka školy

