Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim
se sídlem 538 34 Rosice 97
příspěvková organizace

Dodatek č.1
součást Školního řádu MŠ

Čj.: P/598/2020

PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
VZHLEDEM KE COVID-19
Záměrem dodatku ke Školnímu řádu je umožnit ve školním roce 2020/2021 průběh výuky a dalších
školních aktivit v co největším rozsahu. Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a nestálé
intenzitě výskytu onemocnění covid-19 v České republice rozhodla ředitelka zařízení respektovat
závazná pravidla tohoto dokumentu zaměstnanci, rodiči, zákonnými zástupci, dětmi.

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA






dodržování zásad osobní a provozní hygieny
zákaz vstupu osob s příznaky infekčního onemocnění (děti i dospělí)
dezinfekci rukou při vstupu všech dospělých osob
pravidelný úklid všech prostor školy
bezprostřední opuštění budovy při výskytu příznaků nemoci během dne

S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se
dítě/žák/student nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření
onemocnění covid-19.

POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY






Tel.:

škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických
pravidlech zaměstnance školy, děti a jejich zákonné zástupce
stanovit jednotné místo, kde se budou zveřejňovat aktuální oznámení (nástěnka vedle
vchodových dveří)
škola průběžně dětem 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 v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění
školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí
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
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úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně
probíhá průběžné větrání šatních prostor
vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně
škola poskytne vzdělání distančním způsobem, pokud je znemožněna přítomnost ve škole více
než polovině dětí, pro které platí povinné předškolní vzdělávání
zaměstnanec, u kterého se během dne objeví příznaky onemocnění, neprodleně opouští
pracoviště

PRAVIDLA PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE









dezinfekce rukou při vstupu do budovy je povinná pro doprovázející dospělé osoby
po převlečení v šatně zajistěte 20-30 sekundové mytí rukou dítěte v umývárně teplou vodou a
mýdlem (platí při ranním příchodu do MŠ), chcete-li kontrolovat dítě v umývárně, zujte si před
vstupem do umývárny obuv
v budově je při příchodu i odchodu dítěte přítomna pouze jedna doprovázející osoba
doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu
(zejména předání, vyzvednutí dítěte)
v případě distanční výuky jsou rodiče povinni zajistit vzdělávání dítěte (které je povinné
předškolním vzděláním) touto formou
v případě kontaktu učitelkou o výskytu projevů infekce u dítěte během dne, jsou rodiče toto dítě
povinni neprodleně ze zařízení vyzvednout
děti v prostorách školy roušky nosit nemusí
pro dítě s chronickým onemocněním dýchacích cest ZZ zajistí potvrzení od lékaře

STRAVOVÁNÍ









Tel.:

školní stravování – v běžné podobě (svačina/oběd/svačina)
před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce
pokrmy vydává personál včetně čistých příborů, děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si
ani příbory
pitný celodenní režim si zajistí zákonní zástupci sami – děti si přinesou plastovou láhev s pítkem,
kterou budou učitelky vydávat dětem v průběhu dne
první naplnění zajišťují rodiče, doplnění prázdných lahví během dne zajišťují ped. pracovníci
lahev si označíte, každý den vezmete domů pro vydezinfikování a při příchodu předáte učitelce
naplněnou z vlastních zdrojů
první den nemoci lze vydat jídlo do jídlonosičů, k vyzvednutí oběda ZZ využijí boční vchod do
kuchyně v době od 11:00 do 11:30 hod., při příchodu se ohlásí zvonkem u dveří
peníze za obědy i neinvestiční náklady se nevybírají hotově (pouze převodem na účet, složenkou
na poště)
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Tento dokument nabývá účinnosti dne 1.9.2020.
Mgr. Dana Brdíčková
ředitelka
Podpisy zaměstnanců:
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