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Č.j. ZsLou/2020/122

V souladu s opatřením MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN a Manuálem vydávám
POKYN ŘEDITELE ŠKOLY K DOCHÁZCE DO ZŠ OD 10.09.2020
RÁNO:
 Do školy přichází zdravé dítě (bez teploty, kašle, rýmy)
 Dítě si po příchodu do třídy umyje ruce (dezinfekce je v každé třídě)
BĚHEM DNE:
 Při aplikaci specifických opatření vycházíme z tzv. semaforu a z opatření MZ ČR
◦ Nulové nebo zanedbatelné riziko, stupeň včasné výstrahy: 0
▪ standardní provoz, roušky pouze ve společných prostorách (chodby, záchody, šatny)
▪ cizí vstupují do budovy pouze v rouškách
◦ Výskyt nákazy bez komunitního přenosu, stupeň včasné výstrahy: 1 – 3
▪ děti a zaměstnanci nosí roušky ve společných prostorách
▪ cizí osoby vstupují do budovy pouze s rouškou a jen v nutných případech
◦ Počínající komunitní přenos, stupeň včasné výstrahy: 4 – 7
▪ děti bez roušek ve třídě, roušky ve společných prostorách, cizí nevstupují do budovy
▪ omezujeme aktivity nad rámec standardní činnosti školy a setkávání osob při příchodu
a odchodu
◦ Narůstající nebo setrvalý komunitní přenos, stupeň včasné výstrahy: 8 – 10
▪ podle rozhodnutí KHS nebo MZDR omezujeme provoz
▪ pro žáky, kterých se to týká, platí povinná účast na distančním vzdělávání (§184a ŠZ)
 Zaměstnanci ZŠ dohlíží na osobní hygienu dětí a zejména mladším jsou nápomocni při
použití dezinfekčních prostředků, jsou používány výhradně jednorázové ručníky a kapesníky
 Pro společné stravování platí následující opatření:
◦ stoly jsou umyty a vydezinfikovány před a po servírování jídla
◦ příbor dětem vydá zaměstnanec školy v rukavicích
◦ před jídlem si děti pečlivě umyjí ruce, při konzumaci odkládají roušky
 Je zajištěno dostatečné větrání, může být častěji zařazován pobyt venku, pozornost je
věnována mikroklimatu ve třídách
PRŮBĚŽNĚ
 Rodiče informují školu o změnách zdravotního stavu dítěte či zdravotní situace v rodině
 Podle §7, odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví bude dítě vykazující známky akutního
onemocnění odděleno od ostatních dětí, bude zajištěn dohled a neprodleně informován
zákonný zástupce

Účinnost opatření: od úterý 10.09.2020
V Loučné nad Desnou 09.09.2020

Mgr. Petr Lukáš
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Petr Lukáš, ředitel školy

