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Vážení rodiče, milí žáci,
školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1.září 2020. Uplynulý školní rok byl poznamenán
řadou změn, mimořádných opatření a omezení. Jedním z nich bylo povinné nošení
roušek. V současné chvíli není žádné plošné opatření v tomto smyslu. Na základě
manuálu MŠMT naše škola zpracovala podle místních podmínek preventivní opatření
tak, aby zahájení i průběh školního roku byl narušen minimálně.
Nejdůležitější opatření, která bude nutno dodržovat:


dodržování zásad osobní a provozní hygieny



nejsou zavedena žádná plošná pravidla pro organizaci vstupu do školy



nejsou stanovena žádná plošná pravidla pro organizaci pohybu před
budovami školy



nošení roušek se řídí semaforem



systém sdílení informací:
o

web školy : www.2zscbrod.cz, elektronická komunikace se zákonnými
zástupci, vnitřní informační systém školy



osoby s příznaky respiračního onemocnění nemohou do školy vstoupit



pobyt rodičů a dalších cizích osob uvnitř budov školy je omezen
o

rodiče mohou vstoupit do školy jen s doprovodem pedagoga
po předchozí domluvě

o

návštěva cizí osoby pouze po tel. dohodě s dotčeným zaměstnancem
školy



prozatím jsou zrušeny všechny soutěže, kulturní akce, exkurse…, další se
neplánují



minimalizace přechodu žáků mezi učebnami



Postup v případě podezření na výskyt nákazy:
o

pokud je při příchodu přítomen rodič - žák není vpuštěn do školy

o

pokud není přítomen rodič:


pedagog neprodleně oznámí toto zákonnému zástupci
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o

o


nutnost bezodkladného vyzvednutí

pokud je žák již ve škole:


bude mu poskytnuta rouška nebo použije svou vlastní



bude umístěn do izolační místnosti pod dohledem pedagoga



pedagog bude informovat zákonného zástupce



nutnost bezodkladného vyzvednutí

ve všech případech mají rodiče povinnost kontaktovat pediatra!!

Žák s jakýmkoliv projevem nemoci (rýma, kašel, teplota, nevolnost,
únava) není zdravý, nepatří do kolektivu a zůstává v domácím léčení!!



Žákům s chronickým onemocněním nebo alergií je umožněn vstup
do školy po předložení potvrzení od praktického lékaře.



Při potvrzení nákazy Covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy informuje
příslušnou KHS.

