ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRHANICE, okres Benešov
Krhanice 149, 257 42 Krhanice

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PLATNÁ V SOUVISLOSTI
S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 VE ŠKOLE PLATNÁ OD 1. 9. 2020
Dodatek ke Školnímu řádu ZŠ Krhanice.
S ohledem na vývoj epidemiologické situace jsou školy v rámci svých možností povinné
realizovat preventivní epidemiologická opatření.
Při jejich nastavování škola vychází z doporučení aktuální verze „manuálu“ vydaného MŠMT
ČR.
Budova ZŠ Krhanice (postavena v r. 1959) má prostorové limity, kvůli kterým není možné
zcela zajistit sociální distanc osob uvnitř budovy. Je proto nutná široká spolupráce,
ohleduplnost a ukázněnost rodičů, žáků a všech zaměstnanců školy při naplňování
hygienických opatření.

1. Základní pravidla pro vstup a pohyb osob ve škole:
 Vstup do školy je umožněn pouze osobám, které nevykazují příznaky infekčního
onemocnění.
 Žák přichází do školy s nasazenou rouškou.
 V šatnách, které jsou umístěné v suterénu budovy, a tudíž jsou hůře větratelné, má žák
i zaměstnanec školy roušku nasazenou na obličeji.
 Nošení roušek ve třídách během hodiny a ve společných prostorách školy se řídí
aktuálními nařízeními, která jsou žáci i zaměstnanci povinní respektovat.
 Roušku si žák nasadí při odchodu ze školy, respektive při cestě do šaten a při čekání
na oběd. Roušku odkládá až při samotné konzumaci jídla. Aktuálně se postupuje
podle platných hygienických nařízení.
 Ve škole žáci sedí pokud možno podle stabilního zasedacího pořádku (nemění se
bezdůvodně soused v lavici).
 Do budovy školy je povolen vstup pouze žákům a zaměstnancům školy. Ostatní osoby
vstupují do školy pouze v nezbytných případech, a to vždy po předchozí telefonické
domluvě s vedením školy.
 Všechny osoby v areálu školy dodržují základní hygienická pravidla a používají
dezinfekci rukou. V učebnách, na toaletách a u vstupu do školní jídelny jsou
dávkovače mýdla, papírové utěrky a dezinfekční prostředky. U vstupu do školní
družiny je dávkovač dezinfekce. Stojan z dezinfekcí je rovněž u hlavního vstupu do
budovy školy.
Dezinfekci (důkladné umytí) rukou žáci provedou:
 Při příchodu do školy a při příchodu do třídy (po přezutí).
 Před vstupem do školní jídelny.
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 Před a po hodině tělesné výchovy.
 Před a po hodině praktických činností (práce s nářadím).
 Před a po hodině informatiky a psaní na klávesnici.
 Pedagogičtí a provozní zaměstnanci školy zajišťují pravidelné intenzivní větrání
učeben a dalších prostor.
 Denně jsou vynášeny odpadkové koše a prováděna dezinfekce všech prostor školy.
 Izolační místnost je dezinfikována bezprostředně po odchodu nemocného.

2. Postup při podezření na výskyt infekční nákazy
 Žák, který vykazuje příznaky infekčního onemocnění, je oddělen od ostatních žáků
(rouška a izolace v samostatné místnosti – šatna u TV sálku s vlastním sociálním
zařízením a vchodem) a následně čeká pod dohledem určeného zaměstnance školy na
bezodkladné předání do rukou zákonného zástupce.
 Zákonný zástupce žáka s podezřením na infekční onemocnění dostává vždy informaci
o tom, že je třeba neprodleně telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu.
 Škola nemá za povinnost aktivně zjišťovat příznaky infekčního onemocnění.
 Žák s přetrvávajícími příznaky jiného chronického onemocnění respiračního typu
(astma, alergie, rýma) musí prokázat, že nejde o infekční onemocnění, a předá škole
potvrzení od praktického lékaře.
 V případě výskytu onemocnění Covid-19 ve škole rozhoduje o dalším postupu
příslušná krajská hygienická stanice.

Dodatek projednán školskou radou dne 31. 8. 2020 a pedagogickou radou
dne 25. 8. 2020

Mgr. Bc. Věra Ráblová
ředitelka školy
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