OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
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Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud
se nacházejí alespoň dvě osoby ve vzdálenosti menší než 2 metry.
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovodným osobám.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě
nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z
přípravy.
Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně
1,5 metru).
Před opuštěním třídy si všichni žáci nasadí roušky. Roušky mají nasazené po celou dobu
pohybu v budově školy mimo třídu.
Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se
i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
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Maximální počet žáků ve skupině je 15.
V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je
zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu
(např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
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Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
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.
Pravidla pro dodržování zvýšených hygienických podmínek při organizaci praktického
vyučování se aplikují stejně jako pro školu.
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