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INFORMACE O OPATŘENÍCH PLATNÝCH PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU
OD 1. 9. 2020
Přístup do školy
•
•
•
•
•
•

neomezený přístup mají žáci, zaměstnanci školy a osoby bezprostředně se podílející nebo
zajišťující provoz školy, doporučujeme, aby v zájmu zdraví přicházeli žáci do školy 10 – 20 minut
před začátkem vyučování (netýká se žáků navštěvujících ranní ŠD a žáků dojíždějících),
přístup zákonných zástupců je možný v případech, kdy není možné nebo vhodné záležitost řešit
prostřednictvím telefonické nebo elektronické komunikace (e-mail, Škola On-line, …),
předávání a přebírání dětí by mělo probíhat u vchodu do školy,
do školy nemají přístup osoby (žáci, zaměstnanci, zákonní zástupci, …) vykazující příznaky
infekčního nebo respiračního onemocnění (teplota nad 37°C, kašel, rýma, nevolnost, …),
osoby (žáci, zaměstnanci) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického nebo alergického onemocnění, mají do školy přístup, jen pokud prokáží, že netrpí
infekční nemocí (doloží potvrzení lékaře),
jiné osoby mají přístup do školy jen v předem stanovenou dobu předem stanoveným způsobem
(jedná se například o pronájmy tělocvičny).

Postup v případě, kdy žák vykazuje příznaky infekčního onemocnění
•
•
•

•
•
•

je-li zjištění provedeno při vstupu do školy za přítomnosti zákonného zástupce, žák není do školy
vpuštěn,
je-li zjištění provedeno při vstupu do školy a zákonný zástupce není přítomen, je zákonný
zástupce obratem vyrozuměn telefonicky a je dohodnuto převzetí nebo odchod žáka,
je-li zjištění provedeno při vstupu do školy, zákonný zástupce není přítomen a nepodaří se
telefonicky dohodnout na bezodkladném převzetí nebo odchodu žáka, je žák na nezbytnou dobu
umístěn do k tomu předem určené místnosti, zákonní zástupci mají následně povinnost v co
nejkratší době žáka převzít nebo zorganizovat jeho odchod ze školy,
je-li zjištění provedeno v průběhu přítomnosti žáka ve škole, je žák na nezbytnou dobu umístěn
do k tomu předem určené místnosti a zákonní zástupci jsou telefonicky informováni o povinnosti
v co nejkratší době žáka převzít nebo zorganizovat jeho odchod ze školy,
ve všech výše uvedených případech zákonní zástupci telefonicky kontaktují dětského nebo
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu,
ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKA POSKYTNOU ŠKOLE TELEFONICKÉ NEBO JINÉ SPOJENÍ, ABY MOHLI BÝT
V NEZBYTNÝCH PŘÍPADECH KONTAKTOVÁNI ZA ÚČELEM JEJICH PŘEVZETÍ.

Postup v případě, kdy zaměstnanec nebo jiná osoba vykazuje příznaky
infekčního onemocnění
•
•

zaměstnanec ani jiná osoba nesmí do školy vstoupit,
pokud se příznaky objeví v průběhu přítomnosti ve škole, musí ji bezodkladně opustit

