Základní škola a Mateřská škola Krásný Les,
příspěvková organizace
Krásný Les 258, okres Liberec
Vážení rodiče, milí žáci, s ohledem na stále trvající riziko šíření
nemoci COVID-19 vydalo MŠMT manuál pro provoz škol a
školských zařízení ve školním roce 2020/2021. Na jeho základě
budou ve škole od 1. 9. 2020 platit následující pravidla a
organizační opatření.
• Do školy vstupují pouze žáci, zákonní zástupci a zaměstnanci
školy, kteří jsou zdraví a nevykazují známky infekčního
onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest hlavy, bolest
v krku, dušnost, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a
čichu apod.). Výjimku tvoří osoby, které mají některé z projevů v
důsledků alergie nebo chronického onemocnění. V takovém
případě je nutné doložit tuto skutečnost potvrzením lékaře.
• Žáci a zaměstnanci školy nemusí mít ve škole nasazené roušky.
Zákonné zástupce prosíme při pohybu v budovách školy o jejich
používání. Zároveň žádáme zákonné zástupce žáků, aby
vstupovali do prostor školy pouze v nutných případech.
• Každý žák si při vstupu do budovy vydezinfikuje ruce připraveným
desinfekčním přípravkem.
• Při příchodu do učebny si žák důkladně 20 – 30 vteřin omyje ruce
teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popř. provede desinfekci
rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu
ve škole.
• Každý žák důsledně dodržuje zásady osobní a respirační hygieny.
Je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku, ten
neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
• Před vstupem do školní jídelny, resp. před odebráním stravy, si
všichni žáci umyjí ruce teplou vodou a desinfekčním tekutým
mýdlem, popř. použijí desinfekci.

STANDARDY ÚKLIDU

▪ Je kladen důraz na desinfekci povrchů nebo předmětů, které
využívá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světel,
klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel,
splachovadla tlačítka zásobníků mýdel či desinfekce).
▪ Úklid a desinfekce probíhá dle možností školy vícekrát denně
▪ Probíhá časté větrání učeben, šaten a dalších prostor školy.
▪ Škola je vybavena dostatečným množstvím desinfekčních
prostředků na ruce a čistícími prostředky s virucidním
účinkem na desinfekci povrchů a úklid prostor školy.
▪ Škola má k dispozici bezkontaktní teploměr pro orientační
měření tělesné teploty žáků a zaměstnanců školy v případě
podezření na infekční onemocnění včetně COVID-19
▪ Praní prádla v MŠ probíhá při dostatečně vysokých teplotách
nad 60°C. Škola dodržuje stanovená pravidla a zásady pro
manipulaci s použitým a čistým prádlem stanovená v
pokynech MŠMT.
▪ Školní jídelna neumožňuje samoobslužné odebírání příborů z
hromadných zásobníků a samostatný odběr salátů a nápojů
žáky.

POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U
ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

▪ Školu v případě výskytu onemocnění COVID-19 zpravidla
kontaktuje příslušná Krajská hygienická stanice a sdělí škole
další pokyny a postupy, popř. rozhodne o protiepidemických
opatřeních.
▪ V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění
dříve, kontaktujte pracovníky KHS.

▪ Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných
krocích v provozu školy stanovených KHS žáky, zákonné
zástupce a svého zřizovatele.
▪ Podle situace může být výuka žáků celé školy, nebo jen její
části, nahrazena distančním způsobem (výuka na dálku).
▪ Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí z
mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je
předškolní vzdělávání povinné.

