Provozní řád pro období v souvislosti s COVID-19
(Dodatek ke školnímu řádu platný od 1. 9. 2020)
Režimová opatření:
- Osoby přicházející do budov školy si provedou dezinfekci rukou u stojanů
(nádob) s desinfekcí.
- Zákonní zástupci jsou povinni minimalizovat vstup do budov školy, pokud již
z vážných důvodů do školy vstupují, musí mít zakrytá ústa i nos a provést
dezinfekci rukou.
- Konzultace s třídními učiteli probíhají primárně elektronickou poštou,
telefonicky nebo on-line.
- Vzhledem ke zvýšené potřebě vzájemné komunikace mezi školou a rodinou je
nutné, aby zákonní zástupci aktualizovali kontakty na sebe, zvláště telefonické,
ale i e – mailové.

- Zákonné zástupce prosíme, aby neprodleně informovali třídního učitele o
nařízení karanténního opatření pro jejich nejužší rodinu, které je součástí i dítě,
navštěvující naši školu nebo v případě onemocnění COVID 19.

- Dále žádáme zákonné zástupce, aby třídním učitelům poskytli informace o
počítačovém vybavení pro případ nutného zavedení distanční výuky.
- Je nezbytně nutné, aby do školy nedocházely děti s příznaky respiračního
onemocnění (či příznaky onemocnění COVID – 19).
- V případě, že příznaky onemocnění jsou projevem chronického nebo
alergického charakteru je povinen o této skutečnosti informovat zákonný
zástupce žáka třídního učitele.
- Nošení roušek žáky se řídí aktuální hygienickou situací (nebo dle pokynů
vedení školy). V tomto případě vybaví zákonný zástupce dítě dvěma rouškami a
sáčkem k jejich odkládání.

- Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce (desinfekce, papírové ručníky jsou ve
třídách k dispozici).
- Doporučujeme žákům nosit teplejší oděv, ve třídách se bude důkladně větrat.
O přestávce budou spodní okna otevřena vždy na ventilaci.
- Toalety žáci navštěvují průběžně dle potřeby na základě svolení
pedagogického pracovníka (na toaletách se žáci nezdržují) a občasných přesunů
do tělocvičen a specializovaných učeben.
- Žáci se nenavštěvují ve třídách, neopouštějí své patro bez svolení dozorujícího
pedagoga, o přestávkách se zdržují v kmenové třídě s výjimkou návštěvy WC
(na toaletách se žáci nezdržují) a občasných přesunů do tělocvičen a
specializovaných učeben dle RH.
- Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tráví žáci mimo
budovu školy.
- Třídy jsou denně dezinfikovány, lavice i židle jsou ošetřeny dezinfekčním
prostředkem.
- Při zakašlání, kýchnutí si musí žáci zakrýt ústa a nos (loktem), používají
papírové kapesníky.
- Zaměstnanci školy jsou povinni v případě příznaků infekčního onemocnění
tuto skutečnost oznámit vedení školy a poté školu opustit v co nejkratším čase s
použitím roušky. Je na zaměstnanci, bude-li při výkonu své činnosti používat
roušku či ochranný štít.
- Pokud se u žáka projeví příznaky infekčního onemocnění, bude oddělen od
ostatních žáků, a bude umístěn do izolační místnosti (přízemí – učebna
pěstitelských prací) s vyčleněným samostatným WC (následně smí být tato
místnost užívána až po ošetření ploch virucidními prostředky). Poté bude
zákonný zástupce vyzván k vyzvednutí dítěte v co možná nejkratším čase. Žák s
příznaky i pověřený dohled si vezmou roušku kryjící nos i ústa. Zákonný
zástupce bude informován, že se má spojit s praktickým lékařem, který
rozhodne o dalším postupu.

Pravidla případné on-line výuky
- O vyhlášení on-line výuky ve třídě (celé škole), informuje třídní učitel
e-mailem, přes elektronickou žákovskou knížku (www.dmsoftware.cz), příp. na
stránkách školy (www.zsmoravska.cz) zákonné zástupce žáka o organizaci a
průběhu vzdělávání.
- Žák je povinen účastnit se on-line výuky, řádně plnit zadané úkoly v daném
termínu, neúčast žáka je povinen zákonný zástupce řádně omlouvat.

Školní jídelna:
- Stravování cizích strávníků probíhá v době od 11:00 do 11:30 u vyhražených
stolů, které jsou bezprostředně po odchodu cizích strávníků vydezinfikovány.
- Stravování žáků a zaměstnanců školy probíhá od 11:40.
- Do jídelny se žáci přesunují s celou třídou nebo skupinou.
- Před jídelnou si žáci důkladně umyjí ruce.
- Strávníci budou obslouženi pověřenou osobou. Příbory, skleničku na nápoj,
talíře s jídlem a ovoce či salát, dostanou u výdejního pultu na tácek. Nápojové
výčepní zařízení bude mezi jednotlivými výdeji desinfikováno. Na podlaze
směrem k výdejnímu pultu a nápojovému automatu, budou umístěny značky
pro dodržování rozestupů.
- Primárně spolu u jednoho stolu sedí žáci téže třídy.
- Dojde k zintenzivnění úklidu ve školní jídelně a to tak, že bude provedeno
mokré setření stolů před zahájením samotného výdeje, a pak průběžně mezi
jednotlivými výdeji.

Úklid:
- Dezinfekce ve školních budovách bude prováděna i v průběhu činnosti, a to
kritických míst, jako jsou například kliky, tlačítka výtahu, klávesnice automatů,
splachovadel, baterie, …

- V průběhu vyučování, činnosti školní družiny a školního klubu bude prováděno
v učebnách intenzivní větrání.
- Po skončení vyučování nebo před jeho začátkem bude prováděn mokrý úklid
virucidními prostředky. Těmito prostředky budou denně stírána i pracovní
místa žáků, otřeny kliky, splachovadla na WC, umyvadlové baterie apod.

Školní družina:
- Jednotlivá oddělení jsou tvořena neměnnými skupinami dětí.
- Děti se v jednotlivých odděleních nenavštěvují.
- Ranní a odpolední družina (po 15. hod.) je taktéž tvořena neměnnými
skupinami dětí, v této době děti používají roušky, řídí se aktuální hygienickou
situací a pokyny vedení školy.
- Po příchodu do oddělení si děti umyjí ruce a použijí desinfekci.
- Během provozu ŠD probíhá intenzivní větrání.
- Kontakt s rodiči je omezen na nezbytné minimum.

