Organizace školního roku 2020/2021 od 1. 9. 2020
Vzhledem k prevenci šíření onemocnění Covid-19
vstupují dnem 1. 9. 2020 na naší škole následující pravidla:

Pravidla hygieny
Po vstupu do školy si každý žák povinně očistí ruce u stojanu s dezinfekční
prostředkem.
Všichni žáci a zaměstnanci školy musí dodržovat zvýšená hygienická opatření,
včetně častého umývání rukou, větrání a případné nošení roušek.
Před použitím elektrických vysoušečů rukou je třeba ruce nejdříve nad
umyvadlem důkladně otřepat a ve vysoušeči pohybovat rukama pomalu, aby
nedocházelo k rozstřikování vody do okolí.
Každý žák školy musí být vybaven čistou rouškou, kterou bude mít připravenu
k případnému použití.
Nošení roušek ve třídách a v ostatních prostorách školy je zatím do odvolání
nepovinné.

Stravování
Žáci mají povinnost pečlivě dodržovat dané časové rozpisy nástupů na obědy.
Před jídelnou si žáci umyjí a osuší ruce.
Stravu a příbory vydávají žákům pracovníci jídelny. Žáci si sami odebírají pouze
nápoje.

Příznaky COVID-19
Kancelář školy je vybavena termokamerou na bezkontaktní měření teploty.
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.
Pokud žák během výuky vykazuje některý z možných příznaků covid-19, bude
umístěn v kabinetu školníka u hlavního vchodu. Vedení školy kontaktuje
zákonného zástupce, který si žáka vyzvedne v nejkratším možném čase (zletilý

student opustí školu v nejkratším možném čase).

V případě onemocnění žáka nebo zaměstnance školy nemocí COVID-19 se musí
škola řídit pravidly a opatřeními Krajské hygienické stanice.

Distanční výuka
Novela školského zákona stanovuje žákům školy povinnost výuky
z domova. V případě, že by taková situace nastala, musí žáci z domova plnit
dané úkoly v jednotlivých předmětech. Žáci budou na základě písemných prací,
testů a plnění dalších úkolů klasifikováni.
Základní komunikační platformou mezi učitelem a žákem je MS Teams.
Žáci mají povinnost rovněž sledovat svůj účet v systému Bakaláři.
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