Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5,
Přerov, Přerov I - Město, Velká Dlážka 5, PSČ 750 02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon: 581225111, 731128147 Fax: 581203125
e-mail: skola@zsvd.cz web: www.zsvd.cz datová schránka ID: s8hu3di
IČO: 47858354 * Bankovní spojení: 10235831/0100

Informace k provozu školy ve školním roce 2021/2022
v návaznosti na opatření proti šíření nového koronaviru
Provoz ZŠVD je upraven v souladu s tvz. „Manuálem“ MŠMT Soubor doporučení pro školy a
školská zařízení ve školním roce 2021/2022 s cílem minimalizovat riziko výskytu a šíření
onemocnění covid-19.
Základem je důsledné dodržování hygienických pravidel a stanovených protiepidemických
opatření:


Školní rok začíná screeningovým testováním žáků 1., 6. a 9.9. neinvazivními AG testy.
Testování bude probíhat ve stejném režimu jako loňský rok – tedy ve třídách, 1. vyučovací
hodinu příslušného dne. Testovat se už umíme.



Dodržování mimořádných protiepidemických opatření MZd, popř. příslušné KHS.
V současnosti je povinná ochrana úst a nosu respirátorem, popř. chirurgickou rouškou
(pro děti do 15 let) ve společných prostorách školy. Další opatření mohou následovat dle
vývoje epidemiologické situace.



Dodržování zásad osobní a provozní hygieny – důkladné mytí rukou (mýdlem, teplou
vodou, použití jednorázových ručníků), dezinfekce rukou, respirační hygiena (kýchání do
rukávu, smrkání do jednorázových papírových kapesníků, krytí úst a nosu…), častý úklid a
dezinfekce, větrání.
Škola má připravené dostatečné množství ochranných a dezinfekčních prostředků. U
vstupů do budov, ve všech společných i výukových prostorech je k dispozici dezinfekce, u
všech umyvadel tekuté mýdlo a jednorázové papírové ručníky. Škola má vytvořený systém
úklidu, dezinfekce prostor, povrchů a předmětů a větrání.



V případě příznaků respiračního nebo infekčního onemocnění žáci zůstanou doma. Žáci
vykazující příznaky onemocnění nebudou vpuštěni do školy, případně budou izolováni a
opustí školu v doprovodu zákonného zástupce. O této skutečnosti musí zákonný zástupce
telefonicky informovat praktického lékaře.
Škola má pro případ nutnosti nachystán prostor pro izolaci žáka s příznaky onemocnění
a jasně stanovené postupy.



Opakovaná a soustavná edukace – upozorňování, informování
Žáci budou opakovaně poučováni, rodiče informováni o vývoji situace.



Dodržování sociální distance – udržování odstupu, neshlukovat se



Omezení společných, popř. hromadných akcí (vzdělávacích, výchovných, sportovních i
kulturních), které nejsou nezbytné.
Většina těchto akcí je pozastavena, ale s výjezdními vícedenními akcemi jako jsou
ozdravné pobyty, lyžařský kurz apod. počítáme.



Omezení pohybu cizích osob v budově školy, včetně rodičů.
Doprovázení dětí do prostor školy je zakázáno. Konzultace a třídní schůzky jsou zatím
v plánu prezenční, případně budou řešeny on-line nebo po domluvě individuálně.



Omezení aktivit jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy.
Záleží na vývoji epidemiologické situace a nařízení příslušných orgánů. Individuální
pronájmy jsou prozatím zrušeny.

Opatření platí i pro školní družinu.
Školní jídelna vydává žákům obědy dle svých opatření. Žáci si neberou nic samostatně, celý oběd
jim nachystají na tác pracovníci ŠJ.
Kroužky a sportovní program budou probíhat v běžném režimu.
V případě potřeby je škola připravena poskytovat žákům dálkové vzdělávání prostřednictvím
platformy Teams MS Office 365 … po loňsku zvládáme snad už dobře :o)
Zákonní zástupci budou průběžně informováni a vývoji situace a následných organizačních opatření
školy prostřednictvím třídních učitelů a na webových stránkách www.zsvd.cz .

Mgr. Martin Černý
ředitel školy

