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ZÁSADY POHYBU ŽÁKŮ VE ŠKOLE

Zásady pohybu žáků ve škole se řídí manuálem vydaným MŠMT dne 6.4. 2021,
Protiepidemickým systémem PES a dále nařízením ředitelky školy.

Vstup a pobyt v budově školy nebo školského zařízení
- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do školy.
- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím a cizím
osobám.
- Po celou dobu vyučování i činnosti školní družiny, musí mít všichni zakrytá ústa
i nos - lékařská rouška, respirátor.
- Při vstupu do školy si každý příchozí dezinfikuje ruce.
- Žáci a pedagogové následně podstoupí samotestování antigenním testem, každé
pondělí a čtvrtek (vyjma osob, které prodělali COVID 19 v posledních 90 dnech
nebo jsou 14 dní po ukončeném očkování - a mají na tyto skutečnosti potvrzení).
- Negativně testovaný odchází do třídy, pozitivně testovaný domů a musí podstoupit
PCR test, který mu vypíše ošetřující lékař. Ostatním dotčeným osobám bude postup
sdělen individuálně po dohodě s KHS (testování, karanténa atd.)
- Neprodleně po příchodu do třídy, si každý žák umyje ruce dezinfekčním mýdlem.
- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 lékařské roušky a 2 sáčky na
uložení roušky.
- Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do svého igelitového sáčku - doporučujeme
sáček se zipem.
- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; časté mytí rukou,
dezinfekci rukou před jídlem a po pobytu ve společných prostorách školy záchody, šatny, chodby, zahrada, výtvarný ateliér, PC učebna, jídelna.
- V případě podezření na nemoc - budou informováni rodiče.
Při podezření na možné příznaky COVID-19 nebo POZITIVNÍM testu
- Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 nebo má POZITIVNÍ
test, bude umístěn do samostatné místnosti a neprodleně bude kontaktován zákonný
zástupce žáka s nutností okamžitého vyzvednutí žáka.

Organizace školního roku
- Pracovníci školy budou dohlížet na to, aby nedocházelo ke zbytečnému setkávání
žáků jednotlivých ročníků.
- Každou přestávku bude docházet k větrání.
- Během dne bude docházet k časté dezinfekci všech ploch - kliky, zábradlí, toalety.
- Školní družina bude přístupna pro žáky 1. - 3. ročníku.
- Tělesná výchova – zrušena pro žáky 2.,3.,4. a 5.ročníku
- Stravování v jídelně bude probíhat po skupinkách a jídelna bude mezi jednotlivými
skupinkami dezinfikována.
- Do odvolání se ruší všechny tradiční akce školy - např. výtvarné dílny, spaní ve
škole a společné zájezdy více tříd na divadelní a jiné kulturní pořady, na exkurze.
Další pravidla
- Kontaktní osobou při hlášení onemocnění dítěte nebo zaměstnance je ředitelka
školy.
- Aktuální informace naleznete na webových stránkách školy a na vývěsce na
budově školy
- Vstup zákonných zástupců do budovy školy bude umožněn po telefonické dohodě
v čase, kdy je ve škole málo dětí nebo v odpoledních hodinách.

V Chotětově dne 8.4. 2021

Mgr. Lenka Tirpáková
ředitelka školy

