GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Hygienická opatření školy - COVID 19
V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací vydáváme opatření pro režim žáků a
personálu školy. Tato opatření vychází z doporučení v „Manuálu pro provoz škol …2020/21“
vydaného MŠMT v srpnu 2020. Opatření pokrývají oblast hygienických a epidemiologických
doporučení/ MŠMT, MZ, KHS Zlín/.
Základní stanovená hygienická a protiepidemická pravidla:
1. U vstupů do školy, školní jídelny a sportovní haly jsou umístěny nádoby s dezinfekcí,
kterou všichni žáci, zaměstnanci i ostatní návštěvníci zařízení použijí ihned po vstupu do
budovy.
2. Dávkovače s dezinfekcí i dezinfekčním mýdlem jsou k dispozici v celém interiéru školy,
odborných pracovnách, na toaletách.
3. V průběhu vyučovacího dne proběhne dezinfekce povrchů a předmětů, které používá větší
počet lidí (kliky dveří, vypínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel,
splachovadla…).
4. Během výuky, před i po vyučování se ve třídách, na chodbách a dalších společných
prostorách pravidelně a intenzivně větrá.
5. Pedagogičtí pracovníci dohlédnou na to, aby si žáci umývali ruce opakovaně v průběhu
vyučovacího dne.
6. Pedagogové a žáci dodržují rozpis učeben dle rozvrhu a suplovacích změn za účelem
minimalizace promíchávání skupin a jejich pohybu na více místech.
7. Studenti minimalizují kontakty se svými spolužáky z jiných skupin během přestávek.
8. Povinnost nosit roušku či respirátor žáky a zaměstnanci školy se řídí aktuálními pokyny
nadřízených státních orgánů a institucí, viz semafor, KHS. Pokud tato povinnost není
nařízena, je nošení roušky či respirátoru na vlastním uvážení každého.
9. Ve školní jídelně je upravený režim výdeje jídel. Všichni strávníci dostanou zabalený
příbor, vyzvednou si osobně oběd u výdejního okénka z rukou paní kuchařky. Prostory
školní jídelny se pravidelně dezinfikují.
10. Žáci a zaměstnanci, kteří vykazují známky respiračního onemocnění, nebo je u nich
zjištěna namátkovým měřením zvýšená tělesná teplota, nevstupují do školy
11. V případě, že se příznaky respiračního onemocnění či zvýšené teploty projeví během dne,
zaměstnanec školy a zletilý žák opustí pracoviště, nezletilý žák bude izolován od ostatních
ve vyhrazené místnosti do doby, než si jej převezmou rodiče. Při nenadálé nevolnosti se
žák obrátí na nejbližšího pedagoga školy, který bude postupovat dle pokynů pro tuto
situaci (Manuál).
12. Žádáme rodiče, aby nepouštěli do školy děti s příznaky respiračního onemocnění či se
zvýšenou teplotou.
13. Vyzýváme rodiče i další návštěvníky školy, aby navštěvovali školu jen v nezbytném
případě, nejlépe po předchozí domluvě.
14. Návštěvy školy se řídí těmito pravidly: vstup do školy je umožněn pouze hlavním
vchodem, návštěva si dezinfikuje ruce, přijde do kanceláře školy vlevo v přízemí a vyčká
příchodu osoby (žák, pedagog), kterou chce navštívit. Volný pohyb těchto osob v interiéru
školy je umožněn pouze s doprovodem.
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