Střední škola řezbářská Tovačov, Nádražní 146
Nádražní 146
75101 Tovačov
tel., fax.: 581 731 421
e-mail: sstovacov@sstovacov.cz

Provoz Střední školy řezbářské, Tovačov, Nádražní 146
ve školním roce 2020 - 2021
vzhledem ke COVID-19
(manuál)
Škola zahájí 1. září 2020 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
1. Základní hygienická pravidla
• žáci i zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady osobní a provozní hygieny,
•

škola zajišťuje dezinfekci rukou a úklid školních prostor,

•

v případě nutnosti (v závislosti na tzv. semaforu) jsou na příkaz ředitelky školy žáci i
zaměstnanci povinni chránit si ústa a nos rouškou či respirátorem,

•

žáci budou svými třídními učiteli a učiteli odborného výcviku opakovaně edukováni o
povinnosti dodržování základních hygienických pravidel,

•

do prostor školy nebudou vpouštěny nemocné osoby či osoby vykazující známky
respiračního onemocnění.

2. Pravidla provozu školy
• při zahájení školního ruku aktualizují třídní učitelé kontakty na žáky svých tříd a jejich
zákonné zástupce (adresy, telefonní čísla a e-maily),
•

zaměstnanci školy nahlásí případné změny svých kontaktních údajů na personálním
oddělení p. Heleně Doleželové,

•

škola informuje žáky, jejich zákonné zástupce i zaměstnance školy o stanovených
hygienických a protiepidemických pravidlech (zaměstnanci: porada, žáci: třídnická hodina,
zákonní zástupci: leták, webové stránky školy),

•

onemocnění žáka hlásí ihned zákonný zástupce třídnímu učiteli písemně nebo telefonicky,

•

aktuální oznámení budou vyvěšena na webových stránkách školy a na nástěnce u schodů v
1. poschodí školy,

•

pobyt zákonných zástupců a dalších osob ve škole se omezuje na nezbytně nutné případy.
Veškeré záležitosti doporučujeme vyřizovat telefonicky či elektronicky s třídním učitelem
nebo vedením školy,

•

do odvolání se nebudou konat ve škole výstavy, workshopy, kulturní a sportovní akce,
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•

žáci nebudou navštěvovat žáky jiných tříd, nebudou se pohybovat na cizích dílnách.

3. Kroky při podezření na výskyt nákazy COVID-19
• třídní učitel či učitel odborného výcviku zajistí oddělení žáka, který vykazuje známky
akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistí dohled zletilé osoby. Nemocného žáka
nahlásí Mgr. Jindřišce Liškové a ta kontaktuje zákonné zástupce, které vyzve, aby si své dítě
ve škole vyzvedli a informovali o jeho stavu jeho obvodního lékaře. Je povinností
zákonného zástupce si své dítě ve škole vyzvednout v co nejkratším možném čase. Pokud
se zákonný zástupce nemůže dostavit, pověří vyzvednutím svého dítěte jinou zletilou
osobu. Do doby příjezdu zákonného zástupce bude žák pod dozorem v určené místnosti.
Pro účely izolace bude používáno WC u vchodu do školy. Zletilý žák opustí školu v co
nejkratším možném čase, pokud to dovoluje jeho ostav.
•

jestliže jsou příznaky infekčního onemocnění žáka patrné již při příchodu, není žák vpuštěn
do školy - zajistí p. Zdena Horáková, které o této skutečnosti ihned informuje Mgr. Jindřišku
Liškovou a ta kontaktuje zákonné zástupce žáka,

•

pokud se objeví příznaky infekčního onemocnění u zaměstnance školy, opustí školu v co
nejkratším čase a oznámí tuto skutečnost svému přímému nadřízenému,

•

jestliže žák či zaměstnanec trpí chronickým onemocněním včetně alergického onemocnění
(rýma, kašel), je mu umožněn vstup do školy pouze v případě, že prokáže, že netrpí infekční
nemocí (potvrzení praktického lékaře),

•

vedení školy sleduje průběžně republikový. resp. lokální vývoj situace v rámci systému
semafor a reaguje na aktuální situaci.

4. Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka nebo zaměstnance školy
• pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením
KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní
přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, škola poskytuje vzdělávání
distančním způsobem. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním
způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
Preferuje se, aby zůstávali součástí jedné skupiny.
•

žáci mají povinnost se distančně vzdělávat,

•

škola přizpůsobí distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků,

•

pokud bude zaměstnanci nařízena karanténa, je možné, aby po dohodě se
zaměstnavatelem (pokud je to organizačně a provozně možné) vykonával práci z domu po
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dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.).
V tomto případě zaměstnanci přísluší plat. Pokud k dohodě nedojde, není povinností
zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat. V daném období je v obdobné situaci
jako v případě nemoci.
5. Školní stravování
• před odebráním stravy si žáci i zaměstnanci umyjí ruce v jídelně. K dispozici bude teplá
voda i dezinfekce,
•

žáci i zaměstnanci si budou nosit do jídelny vlastní příbor a utěrku,

•

není umožněno odnášet jídlo mimo jídelnu.

V Tovačově dne 25. 8. 2020

Mgr. Alexandra Stránělová, MBA
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