Hygienická a protiepidemická pravidla pro zaměstnance školy,
děti/žáky/studenty ZŠ Sedmikráska, o.p.s. a jejich zákonné zástupce,
aktualizované 17. 9. 2020
Podmínky provozu a vnitřního režimu stanoví ředitel školy. Rozhodnutí ředitele musí respektovat
závazná pravidla a měla by být učiněna s vědomím dále uvedených informací a doporučení.

Rámec:
Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými
právními předpisy.
Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do
budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech
zaměstnance školy, děti/žáky/studenty a jejich zákonné zástupce.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Konkrétní provozní informace a hygienická pravidla, úklid:
U vstupu do budovy školy, v každé učebně a hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky
k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce (nejlépe
teplou) vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje
hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně
upozorňuje.
Pro 1. stupeň školy se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována
ani během přestávek při pobytu žáků v učebně.
Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy
(např. chodby a záchody).
Pro 2. stupeň školy je povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy
nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně
učeben.
Velmi důležitým preventivním faktorem je 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 zajištěno bezpečné osoušení rukou ručníky na jedno použití.

Úklid a dezinfekce probíhá i v průběhu dne podle možností školy.
Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí/žáků/studentů do školy, po
zahájení vyučování a po odchodu dětí/žáků/studentů ze školy po skončení vyučování. Vyprazdňování
odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci/studenti a zaměstnanci
školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního
přípravku, koberce se vysávají.
Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů
nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a
počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné
je vyhnout se alergenním prostředkům.
Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a
předmětů.

Škola průběžně dětem/žákům/studentům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a
respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten
neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
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, pokud to lze. Zákonní zástupci, případně návštěvy v případě nutnosti
vstupují do objektu školy pouze s ochranou dýchacích cest.

Systém sdílení informací a osoby určené pro komunikaci:
V případě zjištění, která jsou popsána v části KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ … třídní učitel bez
odkladu informuje ředitele školy – osobně, telefonicky.
Poskytování informací zaměstnancům školy a zákonným zástupcům v případě těchto situací řídí
ředitel školy.
V případě potřeby kontrolního měření teploty a vydání ochranných prostředků se zaměstnanci školy
obrací na ředitele školy, hospodáře školy.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost
naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy,
bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat
zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

1, Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn
do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný
zástupce,
2, příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte
či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o
nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se
podle následujícího bodu,
3, příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole;
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k
jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného
zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý
žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo
studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT: Manual_k_provozu_skol_doplneni_25_srpna.pdf
a dalších dokumentech MŠMT a aktualizaci ze dne 31. 8. 2020.

V Rožnově pod Radhoštěm 31. 8. 2020

Mgr. Pavel Sumec, ředitel školy

