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Provoz školy a základní hygienická pravidla od 1. 9. 2021
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•

•
•
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•
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V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce
teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
Časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny –
čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o
přestávce i během vyučovací hodiny.
Je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a
následně si umýt ruce.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení
je omezen.
Každá osoba (žáci studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy
a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem
dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva
zdravotnictví - respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)
Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se
vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se
nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným
onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp.
10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den,
podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany
veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení
přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

Při zjištění (objevení) příznaků infekčního onemocnění se bude postupovat
následovně:
•

•

příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – tuto skutečnost oznámí neprodleně
třídní učitel/vyučující zákonnému zástupci nezletilého žáka a informuje ho o nutnosti
bezodkladného vyzvednutí/převzetí žáka ze školy,
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně
nasadí ochranu dýchacích cest a neprodleně dojde k umístění do předem připravené
samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a
současně informování zákonného zástupce (u nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné
vyzvednutí žáka ze školy); zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
Ve všech uvedených případech je nutné, aby zákonný zástupce, resp. zletilý žák 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 školy pouze
v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař.
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Preventivní screeningové testování
•
•

•

•

Škola je povinna provést preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě,
první test se provede 1. září a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování
(14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu
180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní
výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit,
ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:
povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském
zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (povinnost ve vnitřních
prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru,
nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),
nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí
použít sprchy,
při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek
dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,
v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních
osob minimálně 1,5 metru.
Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
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Mgr. Karel Neumann
ředitel školy

IČ 00601748 ▪ Telefon: 585 549 111 ▪ E-mail: spssol@spssol.cz, www.spssol.cz

