BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO NÁSTUP DO ŠKOLY 11. 5. 2020
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění
žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
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.
Prosíme žáky o respektování pravidel, kterým chrání sebe i ostatní:
1. V budově školy a v jejím okolí
- zákaz velkého shromažďování před školou a v budově školy
- desinfikovat ruce při vstupu do budovy (desinfekce bude u vstupu)
- dodržovat odstupy 2 metry, když je to možné (jinak nejméně 1,5 m)
- povinnost zakrýt ústa a nos ve společných prostorách školy
- každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení
- přestávky lze trávit venku na školním dvoře (roušky, rozestupy)
- bude zajištěn každodenní důkladný úklid a desinfekce ploch
2. Výuka ve třídě
- výuka bude probíhat ve skupinách stanovených ředitelem školy v maximálním počtu 15 osob (podle oborů)
- jeden žák v jedné lavici, rozestupy mezi žáky nejméně 1,5 metru
- v každé třídě bude k dispozici desinfekce a třídy budou pravidelně větrány
- ve třídě nemusí žáci ani pedagog nosit roušku, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru
3. Jídelna
- před vstupem do jídelny si žák umyje ruce nebo použije desinfekci, která bude u vstupu
- při stravování budou zajištěny povinné rozestupy minimálně 1,5 metru
- rouška se odkládá do vlastního sáčku pouze při samotné konzumaci jídla a pití
- pokrmy i příbory vydává personál, žáci si sami jídlo a pití nenabírají
4. Rizikové skupiny
Při prvním vstupu do školy podepíše žák prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o
tom, že byl seznámen s vymezením rizikových skupin, ke kterým nepatří on nebo osoba, se kterou sdílí společnou
domácnost.
Formulář prohlášení bude dispozici ve vestibulu školy (nebo je ke stažení v aktualitě na webu školy) a žáci ho
podepsaný odevzdají pří příchodu na vyhrazené místo.

Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole
umožněna.
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou
farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
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