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Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se
školskými právními předpisy.
Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy
školy a pohybu osob před budovou školy.
Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.
Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatřeních
MZD. Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na
protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany
veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená
místně příslušnou KHS.
Vstup do budovy školy není umožněn osobám s příznaky infekčního onemocněním.
Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je v průběhu
vyučování omezen.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID -19
škola bude postupovat podle pokynů KHS.

Bezpečnostní a hygienické pokyny




Osoba vstupující do školy použije dezinfekci rukou umístěnou u vchodu do budovy.
Neprodleně po příchodu do budovy školy si každý žák důkladně umyje ruce
dezinfekčním mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě
nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z
vyučování.

Při podezření na možné příznaky COVID-19





Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního
onemocnění, ale věnuje příznakům zvýšenou míru pozornosti.
V případě výskytu příznaku infekčního onemocnění bude žákovi poskytnuta rouška a
žák bude umístěn v izolační místnosti. Škola informuje zákonného zástupce

nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí
v nejkratším možném čase budovu školy.


Škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky
kontaktovat praktického lékaře.



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.

Výskyt onemocnění COVID-19 u žáků
 Škola poskytne vzdělání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní
přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka
dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem, ostatní žáci, kterých se zákaz
nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
Pedagogická práce
 Pro zajištění plynulé návaznosti vzdělávání bude nejpozději do konce měsíce září
probíhat reflexe dosažení vzdělávacích výstupů žáky za minulý školní rok (souhrny,
opakování, upevňování učiva).

V případě změny některých rozhodujících skutečností uvedených v tomto dokumentu budou
žáci a zákonní zástupci žáků informováni prostřednictvím webových stránek školy.

V Opavě dne 25. 8. 2020

Mgr. Alena Šimečková
ředitelka školy

