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Vážení rodiče,
v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v ČR bych Vás tímto sdělením ráda informovala o současném stavu v naší
škole a požádala Vás o maximální součinnost v níže uvedených protipandemických opatřeních školy.
Aktuální počet potvrzených pozitivních případů v naší škole k 16. 11. 2020 je tři. Jedná se o zaměstnance školy, kteří
byli již při prvních příznacích ponecháni v karanténě. Na pracovišti jsme ihned provedli s tím související opatření, tzn.
trasování úzkých kontaktů a dezinfekci pracovišť.
Vzhledem k současnému nařízení Vlády ČR je opětovný návrat našich žáků povolen ve středu 18. 11. 2020.
Z preventivních důvodů prosím všechny rodiče, kteří mají podezření na symptomy u žáků či ve společné domácnosti, aby
kontaktovali lékaře a po domluvě s ním nás informovali o aktuálním stavu.
Vzhledem k závažnosti situace v naší škole prosím dodržujte tato opatření:
 Ochrana dýchacích cest (roušky, respirátory atd.) je povinná pro zaměstnance školy při nedodržení 2-metrové bezpečné
vzdálenosti a pro vás, rodiče, po celou dobu vaší přítomnosti ve škole. Je-li to možné, prosím i všechny rodiče dětí, u
kterých to situace dovoluje, chraňte rovněž vaše dítě rouškou během jeho školní docházky, zejména v případě
nedodržení 2-metrové bezpečné vzdálenosti.
o
 Při vstupu do školy budeme ráno opět u všech vstupujících měřit teplotu. V případě teploty 37,3 C a více nebude
možné z preventivních důvodů vstoupit do areálu školy a v tomto případě bude dané osobě doporučeno kontaktovat svého
ošetřujícího lékaře.
 Rovněž při vstupu do školy je nutné u všech vstupujících dezinfikovat ruce. Dezinfekce je u vstupu do školy (naproti
výtahu). Dezinfekce jsou rozmístěny i do dalších společných prostor školy. Prosím, poučte dítě o správné dezinfekci i
mytí rukou a případně dítě vybavte další dezinfekcí formou gelu nebo spreje, kterou bude moci použít tak, aby se cítilo
komfortně a bezpečně po celou dobu přítomnosti ve škole.
 Až do odvolání nejsou možné osobní konzultace s pedagogickými pracovníky. Prosím omezte svou přítomnost ve
škole na minimum a v případě potřeby se s daným pedagogickým pracovníkem spojte telefonicky nebo e-mailem.
 Pokud se u vašich dětí objeví příznaky výrazného nachlazení nebo zvýšená teplota, prosím, ponechte jej ihned na
domácím léčení a kontaktujte i svého lékaře.
 S ohledem na současnou epidemiologickou situaci jsou zakázány zájmové kroužky, hudební a tělesná výchova.
 Provoz školní družiny je umožněn za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy. Bližší informace
Vám poskytnou při zahájení provozu školy 18. 11. 2020 vychovatelky ŠD.
 Provoz školní jídelny zatím není omezen. V jídelně jsme však s ohledem na zhoršenou situaci zavedli doplňková
protipandemická opatření.
Více informací najdete na stránkách školy: https://www.zslipnik.cz/
Situace nyní není jednoduchá, proto vás prosím, abyste každodenně vyhodnocovali zodpovědně všechna rizika a důsledně
dodržovali výše uvedená opatření, která jsme museli zavést s ohledem na situaci nad rámec doporučených opatření vládou
ČR pro školy dle par. 16 odst. 9.
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