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Ochrana zdraví a organizace provozu
Soubor hygienických opatření pro provoz školy vzhledem ke COVID-19
Škola zahajuje ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se
školskými právními předpisy.
Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví:
•
•
•
•

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
Skupinová izolace, eventuelně sociální distance (rozestupy).
Ochrana úst a nosu (roušky a respirátory), řádná respirační hygiena v závislosti na
protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti
ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.
Opakovaná edukace.

Při realizace konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola, tak místně
příslušná krajská hygienická stanice.
Tímto souborem opatření stanovuje ředitelka podmínky provozu a vnitřního režimu školy
vzhledem k měnící se epidemické situaci. Rozhodnutí respektuje závazná pravidla a
protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a doporučení MŠMT ČR. V průběhu
školního může být tento soubor opatření aktualizován v návaznosti na vyvíjející se epidemii
koronaviru v kraji.
Vstup a pobyt v budovách školy
-

-

-

-

Od 1. 9. 2020 budou aktualizovány kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu,
včetně zákonných zástupců dětí, žáků a zaměstnanců školy. (aktuální telefonní čísla a emaily).
O stanovených opatřeních budou rodiče pravidelně informováni na webu školy (aktuality) a
prostřednictvím informovaného souhlasu třídními učiteli.
Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Zákonným zástupcům doprovázejícím děti do MŠ a žáky do 1. roč. ZŠ, případně ZŠ auti, bude
umožněn vstup do zóny šaten, a to pouze na nezbytně nutnou dobu; jsou povinni u vstupu
použít dezinfekci rukou.
Při vstupu do školy je každý žák povinen vydesinfikovat si ruce, po příchodu do třídy si každý
žák umyje ruce pod tekoucí vodou s použitím mýdla a vysuší jednorázovým ručníkem.
Vstup do školy bude umožněn pouze dětem/žákům, kteří nebudou vykazovat příznaky
respiračního onemocnění (zvýšená teplota nad 37°, bolest hlavy, rýma, kašel, bolest v krku,
bolesti kloubů a svalů, dlouhodobá únava apod.). Pokud se u dítěte/žáka projeví tyto
příznaky během pobytu ve škole, bude ihned kontaktován zákonný zástupce k okamžitému
vyzvednutí žáka ze školy.
Žák s příznaky nemoci je povinen nasadit si roušku a bude umístěn do izolační místnosti, ve
které vyčká pod dohledem asistentky příchodu zákonného zástupce.
V zájmu bezpečnosti dětí a žáků mají rodiče povinnost neprodleně oznámit v kanceláři školy
nepřítomnost dítěte/žáka ve výuce ze zdravotních či jiných důvodů.

-

Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, dezinfekcí rukou a jednorázovými ručníky pro
bezpečné osušení rukou.
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5
min).
Školní družina bude za zvýšených hygienických opatření v provozu.
Školní internát bude za zvýšených hygienických opatření v provozu.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Stravování
-

Stravování je zajištěno ve školní jídelně.
Žáci budou do jídelny převedeni ve skupinách pod dohledem pedagogických pracovníků.
Bude zajištěno splnění mimořádných hygienických opatření při stravování ve školní jídelně
(dezinfekce rukou, střídání skupin, rozestupy, hygienická opatření při servírování jídla atd.)
Žáci si neberou sami ze zásobníků příbory, talíře ani sklenice. Povrchy jsou mezi jednotlivými
skupinami strávníků dezinfikovány.

Školní internát a družina
Družina a internát budou v plném provozu za dodržování přísných hygienických opatření (opakované
dezinfekce ploch a předmětů, zvýšená hygiena rukou a osobní hygiena

Docházka žáků je evidována, rodiče mají povinnost případnou neúčast žáků ve škole
nahlásit předem nebo bezprostředně během dne v kanceláři školy na tel.
583 213 166 (ve výjimečných případech na mob. třídním učitelům).
Kontakty
583213166 – kancelář školy
zssumperk@seznam.cz
774026323 – ředitelka školy
skoumalova@zssumperk.cz
778703374 – vedoucí učitelka MŠ
583216462 – jídelna
dana.vranova@khsolc.cz – Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor,
dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.
Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a
místní podmínky, např. ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený
zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.

V Šumperku 1. 9. 2020

Mgr. Dagmar Skoumalová

