Pokyny k provozu školy – prevence nemoci Covid-19
Část pro žáky a jejich zákonné zástupce
Tento dokument upravuje interní pokyny a informace v tzv. „MANUÁLU K PROVOZU ŠKOL A
ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19“, který byl vydán 25. 8.
2020. Je platný pro všechny žáky a jejich zákonné zástupce, pro zaměstnance školy a pro osoby, které
se ve škole mohou vyskytovat.

1. Informovanost
Sledujte informace v médiích a řiďte se závaznými nařízeními vlády, příslušných ministerstev
a pověřených státních orgánů – např. Krajská hygienická stanice (KHS). Aktuální pokyny a informace
budou vyvěšeny na stránce https://www.goa-orlova.cz/covid-aktualni-informace-goa/. Na této
stránce budou nejaktuálnější informace a pokyny pro žáky, rodiče, zaměstnance i veřejnost.

2. Vstup do školy
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Prohlášení o bezinfekčnosti není
na začátku školního roku vyžadováno. Pokud se situace změní, budou všichni v předstihu informování.
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. Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako
rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto
skutečnost praktický lékař.

3. Hygiena
Škola zajišťuje odpovídající prostředky na dezinfekci rukou a úklid prostor. Všichni žáci, zaměstnanci
školy a osoby, které se ve škole pohybují, jsou povinni dodržovat základní hygienická pravidla:
-

-

-

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Za příznaky lze
považovat: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest
kloubů a svalů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.
Užívat ochranné pomůcky v souladu s aktuálními nařízeními a podle pokynů zaměstnanců
školy. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“).
Po příchodu do budovy si důkladně umýt ruce vodou a mýdlem, případně provést dezinfekci
rukou, a následně dodržovat hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
V počítačových učebnách, jazykových laboratořích, knihovně a na dalších místech, kde se
používají počítače si vydezinfikovat ruce před zahájením a po skončení práce na počítačích.
Minimalizovat kontakty mezi žáky z různých tříd, např. o přestávkách.
Dodržovat pravidlo, aby u jednoho stolu v jídelně seděli jen žáci jedné třídy, je-li to možné.

4. Podezření na výskyt nákazy covid-19
V případě, že se u žáka projeví příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma,
dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest kloubů a svalů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) během
pobytu ve škole, musí použít svou roušku, popř. mu bude poskytnuta rouška a:
-

Nezletilý žák bude umístěn do místnosti určené k izolaci ve škole (Covidka na budově B –
prostory komunitního centra) a současně bude zákonný zástupce informován s ohledem na
nutnost bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.

-

Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy a současně budou informováni jeho
rodiče.
Povinností zákonného zástupce, resp. zletilého žáka je telefonicky kontaktovat praktického
lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
V případě potvrzení nákazy covid-19 u žáka, zákonný zástupce, resp. zletilý žák bezodkladně
informuje školu na email kancelar@goa-orlova.cz nebo na telefonní čísla 596 539 304,
736 772 431.

Dále škola postupuje podle pokynů KHS. Vedení školy průběžně sleduje lokální vývoj situace v rámci
systému semafor a na https://www.goa-orlova.cz/covid-aktualni-informace-goa/ bude informovat o
protiepidemických opatřeních týkajících se školy.

5. Vzdělávání distančním způsobem
-

-

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu
nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény
podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků jedné
třídy nebo skupiny, poskytuje škola vzdělávání distančním způsobem.
Distanční výuka je pro žáky povinná. Pro případnou neúčast a její omlouvání platí stejná
pravidla jako pro absenci během prezenčního vzdělávání (viz školní řád).
Jednotnou platformou a výhradním komunikačním kanálem pro ukládání dokumentů bude pro
žáky i učitele prostředí moodle, do kterého se žáci i učitelé přihlašují svým školním účtem.
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