Opatření vzhledem ke COVID 19
od 18.9.2020 na ZŠ Šumperk, Vrchlického 22
Vážení zákonní zástupci,
v návaznosti na zprávy z Ministerstva zdravotnictví k 18.9.2020 prosím dodržujte nařízení ohledně prevence
šíření COVID 19.
1) Ve všech prostorách školy je zapotřebí nosit roušky. Ve třídách na 1.stupni je žáci i učitelé mohou
odložit (např. do igelitového sáčku nebo do plastové nádoby). Na 2.stupni je zapotření nosit roušku po
celý den ve vyučování i o přestávkách.
Je zapotřebí roušky měnit a starat se o jejich čistotu (praní a žehlení opakovaně používaných roušek,
výměna jednorázových atd).
Prosím o trpělivost a dodržování hygienických návyků, především umývání rukou po kontaktu s
povrchy v budově.
Automatické dávkovače v budově školy na dezinfekci nejsou prozatím uvedeny do provozu (dle
provozního řádu budou využívány, pokud bude okres Šumperk v tzv. žluté barvě na semaforu
MZdČR). Ve ŠJ jsou automaty na dezinfekci rukou v provozu a užití dezinfekce žáky je podmíněno
dohledem zaměstnance školy. Úklid v budově je prováděn se zvýšeným užitím postřikové dezinfekce.
2) Podmínka účasti ve výuce je dobrý zdravotní stav - nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které
by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota 37°C a vyšší, kašel, náhlá
ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), by se neměl účastnit výuky. Žáci
budou procházet namátkovým filtrem ranního měření teploty. V případě, že bude mít žák naměřenu
zvýšenou teplotu, bude volán zákonný zástupce a ten si žáka vyzvedne. Návrat žáka po nemoci do
školy do vyučování, je plně v kompetenci zákonného zástupce a není zapotřebí potvrzení lékaře o tom,
že je žáky zdravotně způsobilý.
3) V případě potvrzené nákazy žáka prosím informujte třídní učitele nebo vedení školy, nejlépe
emailem.
4) Stravování probíhá nadále v nezměněném režimu, prosím zákonné zástupce, aby využívali dezinfekci
u vchodu. Objednávky stravy vyřizujte nadále přes internet nebo telefonicky s vedoucí ŠJ.
tel. 739 079 162, e-mail: jidelna@5zssumperk.cz
5) V případě omezení výuky budou žáci pracovat samostatně na zadaných úkolech přes google
classroom. Pro žáky 1.-3. Ročníku jsou nově zřízeny účty gmail pod doménou ZŠ a následně rovněž
google classroom, který budou mít zpřístupněný zákonní zástupci (informace od TU a Mgr. Veselého).
Škola je povinna v případě nadpoloviční absence žáků vyučovat i distanční formou a pro žáky je toto
vyučování povinné a bude probíhat hodnocení práce žáků.
6) V případě výskytu COVID 19 bude škola postupovat dle pokynů KHS Olomouc. Uzavření
jednotlivých ročníků nebo stupňů školy je plně v gesci KHS.
7) Provoz Školní družiny není omezen a zájmové kroužky budou patrně otevřeny od 1.10.2020
8) Provoz tělocvičny a sportoviště není omezen. Platí pravidla přísnější sanitace WC a umyváren.
Dodržujte pokyny správce sportoviště a provozní řád.
9) V případě zahájení nařízené karantény (třídy, části školy…) je možné si na webu školy stáhnout
formulář žádosti o ošetřovné, který Vám bude potvrzen v kanceláři školy.
Věřím, že situaci můžeme mít pod kontrolou a společně ji zvládneme.
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