
Informace k zahájení školního roku 2020/2021
Vážení rodiče, 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci v souvislosti s nemocí Covid-19 vám přinášíme 
několik důležitých informací k nástupu žáků do školy. Níže uvedené pokyny jsou v souladu s 
doporučením MŠMT a MZd a škola bude trvat na jejich dodržování ze strany žáků i rodičů. 

Opatření se mohou v průběhu šk. roku kdykoliv měnit v návaznosti na protiepidemická opatření. 

Nový školní rok začíná v úterý 1. září 2020 v 8:00 v jednotlivých třídách bez omezení počtu 
žáků. 

1. před prvním příchodem do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti a žákům nebude při 
vstupu měřena teplota 

2. pohyb žáků ve škole je možný bez roušky (roušky budou ve škole povinné ve chvíli, kdy MZd 
vyznačí příslušný kraj na svém „koronavirovém semaforu“ oranžovou barvou) 

3. pohyb zákonných zástupců dětí po škole je zakázán, výjimkou je pouze účast rodičů žáků 1. tříd 
dne 1.9.2020 na slavnostním zahájení školního roku ve třídě.

4. žáci nebo dospělé osoby s příznaky onemocnění nebudou do školy vpuštěni 

5. žáci s chronickým onemocněním (rýma, kašel, alergie) se musí prokázat dokladem o 
bezinfekčnosti vydaným lékařem 

6. v případě projevů onemocnění u některého z žáků během vyučování bude tento žák neprodleně 
oddělen od zbytku třídy do karanténní místnosti a rodiče jsou povinni si své dítě co nejdříve ze 
školy vyzvednout nebo zajistit jeho odchod, současně bude zákonný zástupce poučen o nutnosti 
informovat praktického lékaře 

7. škola nemá pravomoc sama kontaktovat KHS v případě pouhého podezření na onemocnění 
Covid-19, toto je pouze v kompetenci lékaře 

8. v den zahájení školního ruku budou žáci opětovně poučeni o pravidlech hygieny 

9. rodiče budou informováni o situaci ve škole prostřednictvím webových stránek, informačního 
systému Edookit nebo emailu a vývěsní tabule před vstupem do školy 

10. v případě výskytu onemocnění Covid-19 ve škole se další provoz bude řídit dle nařízení KHS 

11 v případě nutnosti uzavření jednotlivých tříd nebo celé školy mají žáci povinnosti účastnit se 
distanční výuky, která bude přizpůsobena jejich potřebám 

12. distanční výuka začne pro žáky ve chvíli, kdy ve třídě onemocní nebo je v karanténě více než 
polovina žáků (ostatní žáci pokračují v prezenční formě) 

13. povinnost školy poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových 
nebo mimořádných opatření (mimořádným opatření KHS, plošné opatření MZd a nařízení 
karantény) znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.  



Školní jídelna a pitný režim
1. režim ve školní jídelně bude přizpůsoben tak, aby se žáci jednotlivých tříd potkávali co nejméně 
(především prolínání žáků 1. a 2. stupně) 

2. žáci si při vstupu do jídelny umyjí ruce, případně vydesinfikují 

3. není umožněno samostatné odebírání příborů, salátů, pití-vše bude žákům chystáno kuchyňským 
personálem 

Společný manuál pro školy k 1.9.2020
Praha, 18. srpna 2020 - Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál
pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento 
manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky. Záměrem je 
umožnit výuku v co největším rozsahu. Další informace Vám budeme průběžně zasílat do 
elektronické žákovské knížky (Edookit) a zveřejňovat na webových stránkách školy. 
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