ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLOVY VARY, Truhlářská 19, příspěvková organizace
Truhlářská 19, 360 17 Karlovy Vary
______________________________________________________________________

PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ A PROVOZ ŠKOLY
DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy. U ţáků devátých ročníků
do 7. 5. 2020 ( do 9.00 hod.), u ţáků 1. – 5. tříd a dětí v předškolní třídě do 18.5. ( do 9.00
hod.) a zároveň je povinen podepsat čestné prohlášení a seznámení, které musí ţák odevzdat
nejpozději při vstupu do školy. Vytištěné tiskopisy jsou k dispozici ve vestibulu školy
v Truhlářské od 4. 5. v pracovní dny od 9. 00 do 12. 00 hodin.
Účast žáků je dobrovolná.
Maximální počet žáků ve skupině je 15.
Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
Složení skupin je neměnné po celou dobu.
O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy.
Ţáka nelze zařadit do školní skupiny později neţ k 11. 5. 2020( 9. ročníky), k 25.5. ( 1.- 5.
ročníky a PT).
Hygienická opatření:
a) při cestě do školy a ze školy se na ţáky vztahují obecná pravidla chování stanovená
krizovými opatřeními, zejména



- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen rouška)
- dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není
tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)

b) příchod ke škole a pohyb před školou





- minimalizovat velké shromažďování osob před školou
- před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními
- pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
- jednotlivé skupiny budou přicházet ve stanoveném čase (bude upřesněno třídními
učiteli 7. 5. 2020)

c) vstup do budovy školy






- je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
- ve vestibulu školy si žáci vydezinfikují ruce dezinfekčním prostředkem
- všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
- kaţdý ţák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uloţení roušky
Ţák je povinen dodrţovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované
nedodrţování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce ţáka, je důvodem
k nevpuštění ţáka do školy, resp. k vyřazení ţáka ze skupiny či přípravy.

d) v budově školy













při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5
metru)
před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky
na toaletách si žáci musí mýt ruce mýdlem, použít dezinfekci a jednorázové papírové
ručníky pro bezpečné osušení rukou
škola zabezpečí pravidelnou dezinfekci školních prostor
ve třídě
neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci
na ruce; doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a
tekutým mýdlem)
v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud
je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru), pokud dochází k bližšímu kontaktu
(např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě
při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě
Při podezření na moţné 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.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do
samostatné místnosti a zákonný zástupce žáka bude kontaktován s ohledem na
okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
Ostatní žáci budou pak umístěni do jiné místnosti, dokud nebude znám zdravotní stav
indisponovaného žáka.

