Informace pro rodiče platné od 1. září 2020
(zpracováno dle manuálu vydaného MŠMT dne 24. srpna 2020)

1. Při nástupu žáků do školy škola nepožaduje Čestné prohlášení o neexistenci příznaků
virového infekčního onemocnění; nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla
pro organizaci vstupu žáků do školní budovy a pro pohyb osob před budovou školy
včetně dodržování vzdálenosti 2 m..
2. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních
či studijních skupinách.
3. Distanční výuku škola poskytuje v případě, pokud je v důsledku krizových opatření
(vydaných KHS nebo MZ, příp. MŠMT) nebo z důvodu karantény znemožněna osobní
přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny nebo třídy. Ostatní
žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
4. Prezenční výuka probíhá zcela normálně dle rozvrhu hodin. Praktická výuka ve
zdravotnických zařízeních bude probíhat dle rozvrhu, žáci musí mít ústa a nos zakryté
rouškou, kterou obdrží při nástupu na pracoviště.
5. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního
onemocnění, ale musí jim věnovat zvýšenou pozornost. Pokud jsou příznaky patrné již
při příchodu žáka do školy, není vpuštěn do budovy, v případě nezletilého žáka musí
být přizván zákonný zástupce nebo musí být zákonný zástupce neprodleně informován
o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy. Pokud se příznaky vyskytnou
v průběhu výuky, škola mu neprodleně poskytne roušku a umístí jej do předem určené
místnosti (izolace), kde bude sám a vyčká příchodu zákonného zástupce, který jej ze
školy odvede (zletilý žák opustí budovu školy v co možná nejkratším čase). Zákonný
zástupce žáka je povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu.
6. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy
pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
Vážení rodiče, neposílejte své dítě do školy, pokud má příznaky akutního infekčního
respiračního onemocnění – kašel, rýma, příp. zvýšená teplota (nad 37,0 stupňů). Zdůrazněte
svým dětem nutnost dodržování hygienických opatření při výuce ve škole. Tím nám aktivně
pomůžete minimalizovat ev. riziko šíření onemocnění v naší škole.
Upozorňuji též, že jednotlivá opatření se mohou v průběhu školního roku měnit, a to v závislosti
na inovaci metodických opatření vydávaných Vládou ČR, MZd, MŠMT a KHS. Škola na ně
bude okamžitě reagovat a informovat Vás.
V Ústí nad Labem 28. 8. 2020
PhDr. Miroslava Zoubková
ředitelka školy

