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UPŘESNĚNÍ DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY
VÁŽENÍ

RODIČE, SEZNAMTE SE PROSÍM S UPŘESNĚNÍM POKYNU O VSTUPU DO ŠKOLY PODLE SITUACE
V PRVNÍCH DNECH MĚSÍCE ZÁŘÍ 20201

Chápeme obtížnost (i vaše obavy) rozlišit běžnou situaci spojenou s nachlazením a s projevy vedoucí
k podezření z nákazy Covid-19 či jiného infekčního onemocnění (jde např. zvýšenou teplotu, horečku,
kašel, rýmu, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztrátu chuti a čichu
apod.).
POSTUPUJTE PROSÍM TAKTO:
1. V souladu s doporučením manuálu MŠMT vždy sledujte tělesnou teplotu dítěte. Dítě
s naměřenou tělesnou teplotou vyšší než 37 °C do školy neposílejte.
2. Vykazuje-li dítě příznaky např. nachlazení a nemá zvýšenou teplotu, ponechte ho rovněž doma.
(Je třeba neopomíjet možnost nákazy jeho spolužáků a vyučujícího i např. běžnou rýmou a brát
na ně ohled.)
3. Vezměte prosím na vědomí, že škole je uložena povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních
nemocí (všech), včetně Covid-19.
4. Mějte též vždy na mysli, že relativně krátká nepřítomnost jednotlivců ve škole je menším
problémem, než riziko rozšíření nákazy a následné povinné uzavření celých tříd či dokonce
školy.
5. V případě, existence chronického onemocnění dítěte (např. alergické onemocnění spojené
s kašlem) projednejte věc předem s TU.
Při podezření na existenci infekčního onemocnění škola může:




Měřit v průběhu dne opakovaně žákovi teplotu.
Vyzvat vás, abyste žáka vyzvedli a odvedli ze školy.
Umístit žáka po dobu čekání na váš příchod do karanténní místnosti.

Dovolte ještě připomínku dalších platných opatření:





Připomínejte prosím stále dětem zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe
do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
Škola upozorňuje, že žáci/osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Platí i zákaz vstupu ostatních osob do budovy školy (s výjimkou krátkého vstupu do vestibulu při
vyzvedávání za školní družiny. V mimořádné situaci se lze rovněž krátce obrátit na službu ve vrátnici).
ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE/zůstává doma. Informaci o jakémkoli onemocnění dítěte předejte jako obvykle
třídnímu učiteli (nejlépe e-mailem) pokud možno bezodkladně.

Dovolte, abych Vám poděkoval za spolupráci a popřál pevné zdraví.
Jiří Voneš
Mgr. Jiří
Voneš
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Nelze vyloučit, že v souvislosti s vývojem situace budou vydána další upřesnění či informace o změnách.
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