Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o., Mělník

Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o., se sídlem U Cihelny 505/7, 276 01 Mělník, IČ:
06228640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C vložce
278471

Provoz školy vhledem k prevenci COVID - 19
Dokument je zpracován dle Manuálu metodiky MŠMT a podkladů Ministerstva zdravotnictví ke
dni 1.9. 2020 a zpřesňuje základní provozní a hygienické podmínky v souvislosti s otevřením školy
od 1. 9.2020. S ohledem na rizika spojená s šířením koronaviru chceme v maximální možné míře
zajistit bezpečnost našich erizanů.
Při realizaci konkrétních kroků má kompetence škola a místně příslušná krajská hygienická
stanice (dále KHS).
1. Škola zajišťuje dodržování základních hygienických pravidel.
2. KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní
podmínky.
Obecné informace
1. Škola zahájí svoji činnosti v plném rozsahu v souladu se školskou legislativou.
2. Výuka probíhá standardně dle rozvrhu bez omezení počtu žáků ve třídách.
3. Od žáků se před prvním příchodem nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
4. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro vstup žáků do budovy školy a pohybu
osob před budovou školy.
5. Nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách.
6. Není plošně zavedena povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).
7. Každý žák má však povinnost každý školní den být vybaven rouškou uloženou v sáčku.
8. Rodiče a zákonní zástupci mají při vstupu do prostor školy povinnost nasadit si ochranné
prostředky dýchacích cest (rouška, šátek, šál, …), vydezinfikovat si ruce a dodržovat
hygienická opatření. Žádáme rodiče o respektování opatření a minimalizaci osobního
kontaktu.
9. Ve škole je nastaven systém pro sdílení informací při podezření výskytu infekčního
onemocnění. Za celou školu se informace sbíhají u ředitelky školy.
10. Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do školy zakázán (zvýšená teplota,
kašel, rýma, dušnost, bolest v krku…)
11. Škola má zavedenou izolační místnosti (šatna) pro případ výskytu infekčního onemocnění u
žáka během pobytu ve škole.
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Základní hygienická pravidla
1. Erizané jsou poučeni o dodržování základních hygienických zásad při pobytu ve škole (mytí
rukou, používání dezinfekce, respirační hygiena).
2. U vstupu do prostor školy erizané použijí dezinfekci rukou.
3. Ve všech třídách jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou a lavic.
4. V co nejkratším čase po příchodu do školy si každý erizan důkladně po dobu 20 až 30
sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem a následně dodržuje hygienu rukou po celou
dobu svého pobytu ve škole.
5. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou papírovými ručníky na jedno použití.
6. Ve třídách se bude často a intenzivně větrat, a to i během vyučování.
7. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení, předmětů a povrchů probíhá vícekrát denně,
důraz je kladen na dezinfekci povrchů a předmětů, které používá větší počet osob (kliky,
klávesnice, baterie u umyvadel…).
Školní družina
1. Provoz školní družiny bude zahájen v plném rozsahu v souladu s Vnitřním řádem školní
družiny. Škola otevře 2 oddělení, pro 1. a 2. ročník a pro 3., 4. a 5. ročník.
2. V místnostech školní družiny se bude často a intenzivně větrat. Ve všech místnostech jsou k
dispozici prostředky k dezinfekci rukou a lavic.
3. V co největší míře budeme využívat pobyt venku (pozemek za školou, městský park).
4. Každé pondělí proběhne Družina v lese.

Školní stravování
1. Vstup do školní jídelny je povolen pouze žákům a zaměstnancům
2. Při příchodu do školní jídelny je nutné si umýt ruce a řádně je vydezinfikovat. Při vstupu v
šatně bude umístěna dezinfekce v lahvi.
3. Erizané mají oddělený prostor (paravánem) v zadní části jídelny.
4. Není umožněn samoobslužný výdej (odebírání příborů ze zásobníků). Výdej příborů, táců,
nápojů, ovoce, salátů a mléčných výrobků bude probíhat přímo na výdeji od kuchařek.

Vybavení školy
- bezkontaktní teploměr pro měření teploty erizanů i tutorů v případě podezření na infekční
onemocnění
- čistící a dezinfekční prostředky (s virucidní aktivitou)
- přiměřený počet roušek – záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve
společných prostorách školy, pro případ zapomenutí nebo znehodnocení
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Organizace školy v závislosti na semaforu.
Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému
semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblastiochrany-verejneho-zdravi.pdf.
Kroky školy v podezření na výskyt COVID -19
1. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění.
2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního
onemocnění, ale věnuje jim pozornost a při jejich zjištění je nutné volit tento postup:
• Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy (žák není vpuštěn do budovy školy za
podmínky, že je přítomen zákonný zástupce).
• Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, ale není přítomen zákonný zástupce –
neprodleně škola zákonného zástupce kontaktuje a informuje jej o nutnosti bezodkladně si
žáka ze školy vyzvednout. Pokud to není možné, postupuje se podle následujícího bodu.
• Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí
roušky a umístění žáka do izolační místnosti. Současně škola informuje zákonného zástupce,
aby si dítě bezodkladně vyzvedl a opustil v co nejkratším čase budovu školy.
• Škola k měření teploty používá bezkontaktní teploměr (při podezření na infekční
onemocnění včetně Covid - 19). V souladu s doporučením odborné lékařské veřejnosti je za
normální teplotu považována hodnota do 37 stupňů Celsia.
•

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o nutnosti telefonicky
kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost, který rozhodne o dalším postupu.

•

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
či alergického onemocnění (rýma, kašel), je vstup do školy umožněn pouze v případě,
prokáže-li zákonný zástupce, že dítě netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař pro
děti a dorost). Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

•

V případě podezření výskytu nákazy COVID – 19 ve škole škola sama nekontaktuje KHS

Výskyt onemocnění COVID – 19 u žáka nebo zaměstnance školy
• Školu v případě výskytu zpravidla kontaktuje příslušná KHS.
• V případě výskytu se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O
okruhu rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
• Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích žáky a zákonné zástupce.
• Škola z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením Ministerstva zdravotnictví, poskytuje podle školské legislativy vzdělávání
distančním (dálkovým) v souladu se školním Plánem distančního vzdělávání. Žáci mají
povinnost se distančně vzdělávat.
• Ostatní žáci, kterých se nařízená karanténa netýká, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Dokument byl schválen pedagogickou radou dne 26. 8. 2020.
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