Základní škola a mateřská škola Slabce, okres Rakovník
Slabce 42 tel. 313550143 270 41 Slabce
e-mail: zsslabce@seznam.cz datová schránka: utb6fy9 mobil: 728 747416

Základní provozní, hygienická a epidemiologická pravidla v základní škole
ve školním roce 2020/21


Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Zároveň je
omezen pohyb ve společných prostorách školy na minimální a je hlavně umožněn k přesunům
žáků mezi učebnami a návštěvu toalet.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.V případě jejich opakovaného
nedodržování je neprodleně informován zákonný zástupce žáka a je zjednána náprava.
Při přesunech žáků, pohybu na chodbách, návštěvě toalet či společných prostor je nutné
minimalizovat kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a
jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
Pedagogové seznámí s hygienickými postupy všechny žáky a dohlédnou na jejich dodržování.
Úklid a dezinfekce toalet, povrchů, klik a vodovodních baterií probíhá minimálně dvakrát
denně. Je prováděno uklízečkou ZŠ v době 9.35-10.35 a následně v době 16.00-17.00.Týká se
především umyvadel, baterií a WC.
K úklidu a desinfekci jsou používány doporučené a nezávadné prostředky, dostupné na trhu.
Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení
rukou umístěny do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19 a
ve všech třídách. Místnost je označena nápisem: IZOLAČNÍ MÍSTNOST.
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5
min).
Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a
dezinfekce povrchů a předmětů.
Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy
nacházejí, jet prováděno nejméně jednou denně.
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, je prováděn
několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k
sezení ve společných prostorách). Během dopoledne provádí pedagog konající dohled nad
žáky dle potřeby.
Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny jsou minimálně jednou denně.
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, si musí každý umýt ruce a použít
dezinfekci.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě.
Při podezření na možné příznaky COVID-19
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.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí
žáka.

Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí
v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné
umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky,
dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy. V obou případech
pedagogové neprodleně informují ředitele školy.
Po celo dobu přítomnosti žáků ve škole je zvýšená frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na
místa dotyku rukou).
Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní
aktivitou. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou
např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky,
čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Je zajištěna dostupnost nádob na
likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).
Tato pravidla jsou v souladu a plně podřízena Manuálu MŠMT a MZd ČR.
Platnost školního řádu není dotčena.
Ve Slabcích dne 26.8.2020
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