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Jak to všechno „asi“ bude 

Milí rodiče,  

zpracovali jsme nejpodstatnější a nejdůležitější informace, se kterými Vás chceme seznámit před 

zahájením školního roku. 

Samozřejmě se může stát, že se některé informace budou měnit v důsledku úpravy pravidel 

v závislosti na MŠMT, MZ, hygieny. 

PROVOZ ŠKOLY 

- Bezinfekčnost – žák nedokládá 

- Vstup do školy a pohyb před školou – bez omezení 

- Počty žáků ve třídách – bez omezení 

- Roušky – NE – řídíme se operativně změnami, které budou přicházet 

- Systém sdílení informací  

                    - Pravidelně škola informuje:  

                                            - zákonné zástupce – Web školy 

                                            - žáky 

                                            - zaměstnance školy 

                     - O pravidlech:  

                                            - hygienických  

                                            - protiepidemických 

                                            - osobní a respirační hygieny 

                                            - pobytu zákonných zástupců a jiných osob ve škole                   

- Školní kulturní a sportovní aktivity s vyšší koncentrací osob – v 1. pololetí se žádné 

velké školní akce neuskuteční, pouze akce projektů a vánoční koncert skupiny Réva 

- Kontakt žáků:  

             - dělení na jazyky, na TV, na volitelné předměty 

             - přesuny mezi učebnami 

             - přestávky na chodbách  

 

HYGIENA 

- OSOBA S PŘÍZNAKEM INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ – nemůže vstoupit do školy 

- KÝCHÁNÍ, KAŠLÁNÍ - do jednorázového papírového kapesníku – kapesník ihned vyhodit, 

umýt si ruce 

- PROSTŘEDKY NA DEZINFEKCI: 

                                         - stojany u vstupů do školy, u TV 

                                         - nádoby s dávkovačem v každé třídě, na toaletách 

                                         - u jídelny školy 

- MYTÍ RUKOU, použití dezinfekce: 

                                          - ihned po příchodu do školy, třídy 

                                          - 20 – 30 sekund teplá voda + mýdlo nebo dezinfekce 
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                                          - osoušení ručníky na jedno použití 

                                          - hygiena rukou po celou dobu pobytu ve škole 

                                          - škola opakovaně upozorňuje 

- VĚTRÁNÍ - pravidelně intenzivně ve všech prostorách školy, průběžně v šatnách 

- ÚKLID – pravidelně intenzivně ve všech prostorách školy 

 

KROKY ŠKOLY PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

PŘEDCHÁZET ŠÍŘENÍ – oddělíme žáka vykazující akutní onemocnění 

- Škola zřizuje speciální místnost, která bude uzpůsobena pobytu žáka do vyzvednutí 

zákonným zástupcem 

- Dohled zaměstnance školy 

PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ U ŽÁKA: 

- zvýšená teplota 

- horečka 

- kašel 

- rýma 

- dušnost 

- bolest v krku 

- bolest hlavy 

- bolesti svalů a kloubů 

- průjem 

- ztráta chuti 

- ztráta čichu, … 

 

a) žák má při příchodu do školy patrné příznaky + je přítomen zákonný zástupce: 

- žák není vpuštěn do školy 

- odchází domů se zákonným zástupcem 

 

b) žák má při příchodu do školy patrné příznaky + není přítomen zákonný zástupce 

- škola volá ihned zákonnému zástupci 

- informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí, převzetí, odchodu žáka ze školy 

- pokud to není možné, postupuje škola podle bodu c) 

 

c) příznaky se vyskytnou u žáka během pobytu ve škole 

- žák ihned použije roušku 

- je izolován od ostatních do vyčleněné místnosti 

- škola informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí, převzetí, 

odchodu žáka ze školy 

- !! nutné co nejrychlejší opuštění školy !! 

INFORMOVÁNÍ LÉKAŘE – ve všech uvedených případech zákonný zástupce telefonicky 

kontaktuje praktického dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 
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PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ U ŽÁKA, které jsou projevem chronického 

onemocnění, alergického onemocnění:                                                        

- Vstup do školy je umožněn pouze s lékařským potvrzením, že netrpí infekčním 

onemocněním – zajistí zákonný zástupce žáka u praktického lékaře pro děti a dorost, poté 

může být žák vpuštěn do školy 

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ U ŽÁKA NEBO PEDAGOGA ŠKOLY 

U žáka: 

- Školu informuje KHS – rozhodne o dalším postupu 

- Škola neprodleně informuje o následných krocích, případné úpravě způsobu vzdělávání 

žáky i zákonné zástupce 

U pedagoga: 

- Školu informuje KHS – pokud bude v karanténě, může se učit online z domova 

             

 

 

 

 

 

 

 

      V Blansku, 27.8.2020                                            Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, MBA 


