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PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VIMPERK, SMETANOVA 405, OKRES PRACHATICE VZHLEDEM KE COVID – 19“
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření mimořádným opatřením MZd. Další pravidla v této oblasti mohou být
zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany
veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na
celostátní úrovni MZd.
Na základě manuálu pro „PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM
KE COVID – 19“ zahájí Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice ve školním roce 2020/2021 svou
činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy a za následujících podmínek:
1. Každý, kdo vstupuje do areálu školy, je povinen si nasadit roušku. Netýká se žáků a zaměstnanců školy, pokud
nebude na aktuálním „semaforu“ stupeň 2, kdy KHS zavede povinnost nošení roušek ve společných
prostorech školy (potom můžou žáci odložit roušku ve třídě pouze po pokynu příslušného pedagogického
pracovníka).
2. Vzhledem k protiepidemickým opatřením se upravuje organizace provozu všech součástí školy, která je dána
rozvrhem hodin. Jde o organizační úpravu umožňující setkávání co nejmenšího počtu žáků nejen v době
oběda ve školní jídelně.
3. Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění
(zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem,
ztráta chuti a čichu apod.) nemohou do školy vstoupit ani v ní pobývat (izolace a nutné bezodkladné
vyzvednutí žáka ze školy).
4. Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze
v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost,
u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských
služeb).
5. Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen na minimum.
Všechny cizí příchozí osoby se musí řídit podle nastavení příslušných protiepidemických opatření (rouška,
dezinfekce rukou atd.).
6. Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního
vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a
sportovní akce více tříd či škol). Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno; s přihlédnutím k výše
uvedenému je možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod. (v závislosti na
aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd; přičemž epidemiologická situace v době plánování
(objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce).
7. Škola vyhodnotí a zváží nutnost a organizaci přesouvání žáků mezi učebnami a v dalších prostorách školy.
8. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna
postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané
území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
9. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných
opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků
alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
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