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Úpravy provozu a hygienická opatření ZŠ v období od 1. 9. 2020
Škola je vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
1. Škola bude pro žáky v provozu od 7.25 do 16.00 hodin.
2. Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení bude
omezen jen na pozvání (na základě manuálu MŠMT).
3. Při vstupu do budovy každý použije dezinfekci.
4. Po celou dobu pobytu ve škole musí žáci dodržovat stanovená hygienická pravidla (časté
mytí rukou).
5. V budově školy se roušky nosit nemusí (nulový stupeň pohotovosti), v jiných stupních
pohotovosti se budou dodržovat pokyny KHS.
6. Každý žák musí mít s sebou minimálně dvě roušky na den a sáček na uložení použité roušky.
7. Postup při podezření na možné příznaky (covid-19):
 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, neprodleně si nasadí
roušku. V případě vážných příznaků bude umístěn do samostatné místnosti,
zákonný zástupce bude vyrozuměn telefonicky o nutnosti okamžitého vyzvednutí
žáka.
 ZŠ informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického
lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je
umožněn vstup do ZŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí
(potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost).
8. Pokyny ke školnímu stravování:
 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekci na ruce.
 Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití
nenabírají a neberou si ani příbory.
 Při stravování sedí žáci jedné třídy pohromadě podle pokynů pedagogického dozoru
(rozdělení školní jídelny do sektorů).
V Mořkově 28.8.2020

Mgr. Yvona Šindlerová, ŘŠ

