3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Organizace poskytování vzdělávání na škole od 1. 9. 2020
V souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 v souladu s manuálem MŠMT a doporučením ČŠI jsou
od 1. 9. 2020 do odvolání nastavena následující pravidla.
Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor,
dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby. Vstup do prostor
školy bude umožněn cizím osobám jen v odůvodněných případech, využívají pak dezinfekce
v prostoru vstupu.
Obecně:
1. Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.
2. Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího
procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy
3. Žáci budou na začátku školního roku a dále průběžně poučeni o zásadách osobní a respirační
hygieny, pohybu ve škole a jednání v případě příznaků infekčního onemocnění.
4. V případě, že žák vykazuje příznaky infekčního onemocnění, dojde k jeho izolaci v učebně
SMART a zákonný zástupce vyzván k vyzvednutí žáka.
5. Po skončení vyučování bude proveden úklid a dezinfekce užívaných prostor za použití
přípravků s virucidním účinkem.
6. V případě výskytu onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy (hlášeno KHS),
případně vyhlášení karantény bude postupováno v souladu s Manuálem MŠMT, informace
bude zveřejněna na uvedených místech.
Žáci:
1. Od žáků se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
2. Žáci si po příchodu do budovy na toaletách důkladně 20 až 30 sekund umyjí ruce teplou
vodou a mýdlem v dávkovači, osuší osoušečem a aplikují desinfekci. Hygienu rukou dodržují
po celou dobu svého pobytu ve škole.
3. Žáci až na výjimky zůstávají ve svých kmenových třídách.
4. Během hlavní přestávky a průběžně během dne bude průběžně větráno, větrání zajišťují
vyučující.
ŠJ:
Žákům stravujícím se ve školní jídelně bude vyhrazen prostor v závislosti na příslušnou třídu a časový
harmonogram. U výdeje si strávníci vyzvednou podnos s připraveným obědem. Před obědem si žáci
opětovně myjí ruce a využívají dezinfekčního přípravku.
ŠD:
Žáci ve školní družině jsou rozděleni na skupiny několika předem daných tříd.
Aktuální informace budou zveřejňovány:
1. www.3zscheb.cz,
2. zákonným zástupcům prostřednictvím zprávy na portále Škola online,
3. žákům sdělením informací třídním učitelem.
Další informace v Manuálu MŠMT.

