
Covid-l9 - informace pro rodiěe dětí a žáůlilZ3 a llaŠ nenkovice

. Škola zahájí ve školrrím roce 2O2O/2O21 svou činnost v plném rozsa}ru v souladu se
školními prárrními předpisy.

. od dětí a žá,jrru se před pnrním pňchodem do školy nevyžaduje prohlášení
o bezinfekčnosti.

. Škola upozorňuje zákonné zástupce žák.ů, že osoby s příznaky infekčního
onemocnění (qrma, kašel, průjem) nemohou do školy vstoupit.

a
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U vstupu do budovy školy jsou k dispozici prostředlqy k dezinfekci rukou.
Zákonnýrn zástupcům žáků není umožněn volný přístup do budovy školy. Pokud
pořebují uhradit finanční pohledávky, kontaktují hospodářku školy prosřednictvím
dá]kového telefonu ve vestibulu, desinfikují si ruce a nasadí si roušku. Potom budou
rodiče hospodářkou vpuštěni do školy. Upřednostňujeme bezhotovostní platby.
Poďebuje-li zákonný zástupce komunikovat s někteqýrn z vyučujících, nejprve
pňslušného pedagoga kontaktuje prostřednictvím mailu (mailovou adresu najdete na
www stránkách školy) nebo r,yučujícímu předem zatelefonuje a sjedná si schůzku.

Kroky školy v pfipadě podezření na výskyt nálkazy covid-l9

Škoty mají povinnost předchánet vzniku a šření infekčních nemocí. Tuto povinnost
naplňují ze zákona o ochraně zdravi tim, žejsou povinny zajistit oddělení dítěte nebo
žáka,lďeíívykazuji márnl<y akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně
dohled zlets|é osoby.
Jsou-li pdznalry patrné již prt pfrchodu do školy a není pňtomen zétkonný zástupce
dítěte čí nezletilého žá}ka, informuje škola zákonného zástupce o nutnosti
bezodkladného vynrednutí dítěte. Zákonný zástupce (rodinný příslušník) musí
neprodleně zajistit vyzvednutí dítěte.
Pokud se projeví přlznaL<y onemocnění v průběhu vyučování, neprodleně dojde
k poslqrtnutí roušlry a umístění dítěte do předem pňpravené samostatné místnosti a
k informování zákonného zástupce s odkazem na bezodkladné vynednutí žáka ze
školy.
Trpí-li dítě nějakou chronickou nemocí nebo alergic\ýrn onemocněním (ýma, kašel),
je mu umožněn vstup do školy po:uze v pfipadě, prokáže-li na základě lékarského
osvědčení, že netrpí infekční nemocí.

V Nenkovicích dne 1.9.2O2O

zde odstřihněte

Potwzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s informacemi ZŠ a MŠ Nenkovice o pňslušných
opařeních v pfipadě podezření či qislq,,tu nemoci covid-19.

Jméno a pfijmení, datum Podpis


