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Příloha č. 1

PROVOZ OA ELDO VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
VZHLEDEM KE COVID-19
OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. ZÁŘÍ 2020:
1. OA ELDO zahájí ve školním roce svou činnost v plném rozsahu a v souladu se školskými
právními předpisy.
2. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
3. Na vstup žáků do školy a pohyb osob před školou se od 1. září nevztahují žádná pravidla.
Pohyb osob ve škole se bude dále usměrňovat v závislosti na příslušných protiepidemických
opatřeních podle pravidel vyplývajících ze „semaforu“ MZd.
4. Konání aktivit (např. kulturní a sportovní akce), kde dochází k větší koncentraci osob a které
nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné, bude škola zvažovat v závislosti
na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd.
5. Podle „semaforu“ MZd bude také škola vyhodnocovat a organizovat přesouvání žáků mezi
učebnami a v dalších prostorách školy.
6. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním codid-19 bude škola
postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření
vyhlášená pro dané území.
7. Žáci, zákonní zástupci, zaměstnanci školy a další osoby musí dodržovat zásady osobní
a respirační hygieny.
8. Osoby, které mají příznaky infekčního onemocnění, nemohou do školy vstoupit.
9. Aktuální informace budou vyvěšeny na nástěnce školy ve 2. poschodí a v systému Škola OnLine.
Žákům a zákonným zástupcům zašlou informace třídní učitelé emailem.
HYGIENICKÁ PRAVIDLA VE ŠKOLE:
 U vstupu do budovy školy, na chodbách školy, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky
k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem, ve třídách antibakteriální mýdlo a papírové utěrky
na jedno použití.
 Po příchodu do budovy školy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou
a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou. Důsledně dodržuje hygienu rukou po celou dobu
pobytu ve škole.
 Všechny učebny a ostatní prostory školy se musí často a intenzivně větrat okny v průběhu
vyučování i po skončení vyučování (v době úklidu).
 Denně se provádí důkladný úklid všech místností. Vyprazdňování odpadkových košů je
prováděno minimálně jednou denně a důraz je kladech na dezinfekci hygienických zařízení, kliky
dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka
u zásobníků mýdel či dezinfekce.

POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-9:
Kontaktní osoba: Eva Sedláková - studijní oddělení, číslo dveří 227, 2. poschodí (všechny níže uvedené
případy se jí musí oznámit)
Samostatná místnost pro izolaci: učebna č. 47 – přízemí budovy školy
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (např.
zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů,
průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale při jejich zjištění bude dodržovat následující postup:
1. Příznaky u žáka jsou patrné již při příchodu do školy:
a) zletilý žák není vpuštěn do budovy školy
b) nezletilý žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný
zástupce
c) v případě, že není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka, musí se tato skutečnost
neprodleně oznámit zákonnému zástupci a informovat jej o tom, aby si žáka bezodkladně
vyzvedl. Do doby vyzvednutí bude žákovi poskytnuta rouška a bude umístěn do učebny
č. 47 v přízemí budovy školy.
2. Příznaky se u žáka vyskytnou v průběhu přítomnosti ve škole:
a) zletilému žákovi se poskytne rouška a ten opustí v nejkratším možném čase budovu školy
b) nezletilému žákovi se poskytne rouška a do doby vyzvednutí zákonným zástupcem bude
umístěn do učebny č. 47 v přízemí budovy školy. Současně bude informován zákonný
zástupce žáka, aby si žáka bezodkladně vyzvednul.
Ve všech uvedených případech bude škola informovat zákonného zástupce nebo zletilého žáka, aby
telefonicky kontaktoval svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Pokud se příznaky objeví u zaměstnance školy, ten školu opustí v nejkratším možném čase s použitím
roušky a dodržením všech hygienických pravidel.
VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY
Školu v případě výskytu onemocnění kontaktuje příslušná KHS. Pouze v případě, že se ředitel školy
dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje KHS pověřená osoba ředitelem školy paní
Eva Sedláková.
Karanténa se následně týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu a rozhodne o tom KHS na
základě protiepidemického šetření.
O vzniklé situaci a následných opatřeních v provozu školy, škola neprodleně informuje žáky, zákonné
zástupce nezletilých žáků, zaměstnance a zřizovatele školy.

Příloha č. 1 Školního řádu OA ELDO o.p.s. byla schválena školskou radou dne 31. 8. 2020 a nabývá
účinnosti dnem 1. 9. 2020)

V Brně dne 28. srpna 2020

Schválil: …………………………….
Mgr. Jaromír Pragač
Ředitel školy
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