Vážení rodiče,
v rámci protiepidemických opatření se škola snaží o snížení rizika šíření covidu 19 v prostorách školy a
zohledňuje znění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a metodických manuálů MŠMT ČR.
V rámci spolupráce Vás žádáme:
- o aktualizaci Vašich kontaktů (telefon, e-mail) třídním učitelům (e-mail na třídního učitele naleznete na
https://zstgmpisek.cz/w/wp-content/uploads/2020/08/emaily.pdf , nebo využijte žákov. záznamníku Vašeho dítěte,
- vstupujte do prostor školy jen v nutných případech (vyzvednutí dítěte, pomoc prvňáčkovi jen u šatních
skříněk v měsíci září) a svůj pobyt v prostorách školy minimalizujte na nezbytně nutnou dobu,
- v zájmu ochrany zdraví všech přítomných vstupujte s rouškou, tzn. zakrytím dýchacích cest,
- při vstupu do školy si vždy desinfikujte ruce,
- schůzku si domluvte předem s daným pedagogem, který se s Vámi setká před školou a doprovodí Vás do
jednací místnosti,
- své dítě vybavte do školy roušku (rouškami) v igelitovém sáčku (nyní v prostorách ZŠ nemusí mít děti
roušku nasazenu, ale může sloužit jako prostředek ochrany dýchacích cest při náhlém výskytu onemocnění
ve třídě, nebo v případě, že polední přestávku budou trávit v prostorách školy mimo ŠD/ŠK, viz. níže).
Podezření na výskyt nákazy:
Do školy je zakázán vstup všem osobám s příznaky infekčního onemocnění, nebo nemocným.
V případě podezření na výskyt nákazy covid -19 (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest
v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) u žáka školy:
- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, žák není vpuštěn do budovy školy, pokud je přítomen
jeho rodič,
- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen rodič, nebo příznaky se vyskytnou/jsou
patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – je neprodleně oznámeno rodiči, který je povinen dítě
bezodkladně vyzvednout ze školy; dítě je do příchodu rodiče umístěno do izolace,
- škola informuje rodiče o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším
postupu.
Dítěti 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 rodič, že netrpí
infekční nemocí.
Další informace:
- Žáci si při příchodu do školy desinfikují ruce. To pak činní během dne opakovaně.
- V šatnách se po příchodu zdržují minimální čas (přezutí a odložení svršků) a odchází přímo do své třídy.
- Zdržují se ve svých třídách, neshromažďují se na chodbách ani na WC.
- Žáci mají povolen vstup na jiný stupeň školy, do školní družiny, školní jídelny jen v doprovodu
zaměstnance školy.
- Žáci, kteří polední přestávku netráví mimo areál školy nebo ve školní družině/klubu, jsou povinni mít na
určeném místě (šatny) dýchací cesty zakryté roušku nebo obdobným prostředkem.
- Stravování žáků probíhá po třídách, tzn. žáci z různých tříd si nesedají k jednomu stolu.
- Před vstupem do školní jídelny si žáci desinfikují ruce.
- Samoobslužný výdej je zakázán.
- Třídní schůzky se v měsíci září konají pro rodiče žáků 1. a 6. tříd. Konkrétní organizaci sdělí třídní učitelé.
- Důležitá aktuální informace o opatřeních školy budou rodičům oznamována prostřednictvím žákovských
záznamníků, případně www-stránky školy, telefonicky, e-mailem, DMsoftware.
Výdej do jídlonosičů při prvním dni nemoci žáka.
- Výdej proběhne v čase 1020 – 1040 hod.
- Rodič před vstupem zazvoní na kancelář školní kuchyně.
- Po vpuštění do prostor školy si desinfikuje ruce.
- Žádáme Vás, v zájmu ochrany zdraví všech přítomných o vstup s rouškou, tzn. zakrytím dýchacích cest.
- Vydávající personál předá rodiči tác, na který strávník rozloží jídlonosiče a podá ho obsluhujícímu
personálu. Ten nandá objednané jídlo a podá zpět rodiči, který si sám jídlonosič zavře a použitý tác
odevzdá personálu k myčkám.
Děkujeme za spolupráci a pochopení

