ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 – HLOUBĚTÍN, Hloubětínská 700
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA – ZÁŘÍ 2020
HYGIENICKÁ PRAVIDLA




Dodržování zásad osobní a provozní hygieny
Sociální distance
Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory…) dle tzv. semaforu.

 Roušky na ZŠ Hloubětínská jsou zatím povinné pro všechny osoby
kromě žáků a zaměstnanců. Pro jistotu je ale dětem připravte,
epidemiologická opatření se mohou ze dne na den změnit.
ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI:




Prostřednictvím aplikace „Bakaláři“ aktualizují svá telefonní čísla a emaily nebo
informují o aktuální změně kontaktů třídní učitele.
Své děti vybaví dostatečným množstvím hygienických potřeb (papírových kapesníků).
Neposílají do školy své děti s příznaky infekčních onemocnění (zákaz vstupu do
budovy školy).
 Jsou-li příznaky infekčního onemocnění u žáka patrné již při příchodu a je-li
přítomen jeho zákonný zástupce, není žák vpuštěn do budovy školy.
 Jsou-li příznaky infekčního onemocnění u žáka patrné již při příchodu a není
přítomen jeho zákonný zástupce, je ten neprodleně informován o nutnosti
bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy a škola postupuje dle násl. bodu.
 Příznaky infekčního onemocnění se objeví v průběhu přítomnosti žáka ve škole,
neprodleně je mu poskytnuta rouška a je umístěn do samostatné místnosti.
Zároveň jsou informování zákonní zástupci o nutnosti vyzvednutí dítěte ze školy
v nejkratším možném čase.
VE VŠECH UVEDENÝCH PŘÍPADECH ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE TELEFONICKY KONTAKTUJE
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE!



Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je
umožněn vstup do budovy školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční
nemocí (potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost).

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:






Škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku
krizových nebo mimořádných opatření, nebo z důvodu nařízení karantény
znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků skupiny/třídy.
Ostatní žáci, kterých se karanténní opatření nedotkne, pokračují v prezenčním
vzdělávání.
ŽÁCI MAJÍ POVINNOST SE DISTANČNĚ VZDĚLÁVAT!
PŘIPRAVILI JSME TEDY PRO VŠECHNY GOOGLE CLASSROOM, DETAILY UPŘESNÍ
TŘÍDNÍ UČITELÉ.
J. Horníček

