INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠK. ROKU 2020/2021
V SVČ DUHA Jeseník
Vážení rodiče, zákonní zástupci, účastníci volnočasových aktivit a kroužků, vítám Vás na
počátku nového školního roku.
Tento rok bude opět, bohužel, poznamenán řadou opatření a možných změn v souvislosti s
COVID-19. Bude to v něčem obdobné jako na jaře – zvýšená hygiena, dezinfekce, větrání ve
třídách před a po kroužcích, nošení roušek, dodržování rozestupů, atd.
Všechny SVČ obdržely manuál MŠMT a MZd, ve kterém jsou vysvětleny postupy pro některé
možné situace. Tyto body budou zaneseny i do dodatku školního řádu účinného od 1. 10. 2020.
Z tohoto manuálu jsou zde vybrány body s §, které jsou celorepublikově závazné:
§ SVČ má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit
oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí
a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného
zdraví).
§ SVČ nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých účastníků příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest
hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům
věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
příznaky jsou patrné již při příchodu účastníka – účastník není vpuštěn do budovy SVČ; v
případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
příznaky jsou patrné již při příchodu účastníka - dítěte/žáka do SVČ a není přítomen
zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci
neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte/odchodu ze SVČ;
pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti účastníka v SVČ; neprodleně
dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému
způsobu izolace od ostatních přítomných v SVČ a současně informování zákonného zástupce
dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze SVČ; zletilý účastník
opustí v nejkratším možném čase budovu SVČ.
Ve všech uvedených případech SVČ informuje zákonného zástupce, resp. Zletilého účastníka o
tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu….
§ Účastníkovi (popřípadě zaměstnanci SVČ) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění,
které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je
umožněn vstup do SVČ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost a dospělé!
§ Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření SVČ, platí u školských zařízení
určených k volnočasovému vzdělávání veřejných zřizovatelů následující: volnočasová vzdělávací
zařízení nejsou povinna poskytovat distanční výuku, proto bude poměrná část účastnického
poplatku vždy vrácena účastníkovi.
Společně s kolegy Vás zejména v této době prosíme o dodržování pravidel z manuálu! Pokud
bude Vaše dítě nebo Vy sami jakkoliv nemocní, účasti na aktivitě či kroužku se vyhněte. Byla by
to zbytečná komplikace pro všechny strany.
Děkuji Vám za vstřícnost a pochopení. Věřím, že po celý školní rok zůstaneme u prezenční formy
pravidelných volnočasových aktivit a kroužků, jelikož okres Jeseník patří doposud v rámci celé
republiky k těm „nejbezpečnějším“.
V Jeseníku 30. 9. 2020

Bc. Daniel Krčmář

