PROVOZ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
V PALKOVICÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
VZHLEDEM KE COVID-19
DESATERO Z MANUÁLU MŠMT
1. Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v
souladu se školskými právními předpisy.

2. Škola zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou,
pravidelný úklid a dezinfekci prostor, časté větrání, dodržování
základních hygienických pravidel.

3. Škola průběžně žákům, dětem i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady
osobní a respirační hygieny. Škola upozorňuje zaměstnance školy a
zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního
onemocnění nemohou do školy vstoupit. Doporučuje se, aby byl pobyt
zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a
školských zařízení omezen.

4. Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s
ohledem na aktuální situaci a místní podmínky.

5. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí,
včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně
veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo
mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních
dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7
odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Dále neprodleně
informovat zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí
žáka ze školy.

6. Žákovi nebo dítěti 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.

7. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku
krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným
opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení
karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny
žáků alespoň jedné třídy.

8. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských škol se
povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

9. Při zajišťování školního stravování bude škola postupovat tak, aby v
rámci možností zamezila zvýšenému pohybu žáků ve školní jídelně.
Bude klást důraz na hygienu, úklid, na nutnost mytí (případně
dezinfekci) rukou před odebráním stravy.

10. Pro školu platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů
pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor.

V Palkovicích dne 21. 8. 2020
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