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Aktualizovaná doporučení a nařízení ohledně výskytu
Koronaviru v České republice ze dne 8. 3. 2020
V Praze dne 8. 3. 2020

Informace vedení školy
Vážení rodiče, milé kolegyně, naši žáci,
školní provoz funguje bez omezení. Je potřeba dbát na zvýšená hygienická opatření a dodržovat
všechny aktualizované pokyny. Výjezdy dětí a další mimoškolní akce (školy v přírodě, plavecké kurzy,
pedagogická stáž ve Francii) se zatím neruší, neboť akce se nekonají v ohrožených oblastech! Pokud
by se situace změnila a místo pobytu dětí a učitelů se dostalo na seznam ohrožených oblastí, výjezd se
zruší. Bezpečnost a zdraví dětí i pracovníků školy je pro nás prioritou.
Dodržujme základní hygienické zásady:
- při příchodu do školy si myjeme ruce mýdlem, stejně tak po použití WC a před jídlem,
- používejme jednorázové kapesníky.
Další opatření:
- zákonní zástupci žáků, kteří byli v Itálii v týdnu od 2. 3. do 8. 3., nechají, prosím, své děti ve 14 denní
karanténě, a to bez ohledu na to, zda se vrátili před půlnocí z 6. 3. na 7. 3. 2020 nebo až po ní, kdy je
karanténa povinná,
- zákonný zástupce žáka o karanténě informuje třídního učitele emailem nebo telefonicky, či přímo
ředitele školy e-mailem na adrese info@kutnohorska.cz, třídní učitelé předají informaci o karanténě
též řediteli školy,
- učitelé dne 9. 3. 2020 opakovaně připomenou žákům správný postup mytí rukou a nutnost jejich mytí
po příchodu do školy a jídelny, resp. po návratu do školy například z družiny, kroužků a školního klubu,
- v průběhu provozu školy prosím pedagogy, aby prováděli krátkodobé, ale intenzivní větrání učeben,
- s platností od 9. 3. 2020 mohou být rušeny některé plánované mimoškolní akce, kam je nutné
cestovat prostředky veřejné hromadné dopravy a kde dochází k blízkému kontaktu s větším počtem
dospělých osob, zrušení akcí bude posuzováno individuálně a zákonní zástupci budou informováni
prostřednictvím webových stránek školy,
- v případě vyhlášení přerušení provozu školy v souvislosti s předcházením šíření koronaviru, budou
zaměstnanci školy v pohotovosti (mobil, internet), aby mohla být zadávána práce z domova.
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Sledujme svůj zdravotní stav
- žáci, v případě zdravotních potíží, neprodleně kontaktují třídního učitele či jiného pedagoga, což
samozřejmě obdobně platí i pro zaměstnance školy, kteří budou informovat vedení školy a následně
telefonicky svého ošetřujícího lékaře, žák musí být okamžitě oddělen od skupiny dětí, místnost k tomu
určená je ateliér školy,
- pokud je to možné, vyhýbejme se všichni pobytu v místech, kde jsme na dlouhou dobu v uzavřeném
prostoru s velkým počtem osob.

Tato doporučení a opatření budou aktualizována v souvislosti s vývojem situace výskytu koronaviru
v České republice a stanovením opatření dotčenými orgány.

