Základní škola Hrotovice, okres Třebíč

Podmínky provozu a vnitřního režimu školy ve školním roce 2021/22
vzhledem ke covid-19
 Škola bude v případě potřeby informovat o hygienických a protiepidemických pravidlech
zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce zveřejněním na školních webových stránkách
www.zshrotovice a přes elektronickou žákovskou knížku Škola online.
 Speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky nařizuje místně
příslušná KHS, tedy KHS Kraje Vysočina.
 Vedení školy průběžně sleduje vývoj situace. Platí obecná doporučení MZ ČR v oblasti ochrany
veřejného zdraví.
Obecná pravidla:
 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 Pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř školy je zakázán. Vyřízení naléhavých záležitostí
bude uskutečňováno za dodržení všech hygienických podmínek.
 Škola je vybavena přiměřeným počtem roušek, prostředky na dezinfekci rukou, bezkontaktními
teploměry, čisticími a dezinfekčními prostředky.
 Je zajištěno větrání, úklid a dezinfekce všech užívaných prostor školy.
 Při vstupu do školy budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
Žákům pomáhají s dezinfekcí rukou zaměstnanci školy.
 Bude kladen důraz na správné mytí rukou, bezpečné osoušení rukou je zajištěno prostřednictvím
elektrického osoušeče. Prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem budou k dispozici ve
všech třídách, na všech toaletách.
 Žákům budou zdůrazněny zásady osobní a respirační hygieny (kašlání, kýchání do jednorázového
kapesníku a následné umytí rukou).
 Časté a intenzivní větrání učeben bude prováděno opakovaně, jak o přestávkách, tak během výuky.
 Ochrana nosu a úst při pobytu ve škole se bude řídit platnými předpisy.
 Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů
a předmětů. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, vynáší se odpadkový koš.
 Budeme věnovat zvýšenou pozornost příznakům infekčního onemocnění. Při zjištění tuto skutečnost
neprodleně oznámíme zákonnému zástupci a budeme ho informovat o nutnosti bezodkladného
vyzvednutí žáka ze školy. Neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do předem
připravené místnosti do převzetí zákonným zástupcem. Zákonný zástupce bude telefonicky
informován, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 škola sama KHS informovat nebude.

Snahou školy je učinit taková opatření, která povedou k co nejmenšímu omezení školní docházky.
V Hrotovicích 1. září 2021

Mgr. Milada Simandlová, ředitelka ZŠ

