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Aktualizované informace pro rodiče a žáky k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke
COVID-19 k 10. 9. 2020
Provoz školy se od 1. září 2020 bude řídit vydaným manuálem pro školy vydaným MŠMT v Praze, který
se pravidelně aktualizuje. Manuál se týká protiepidemických a hygienických opatření a vychází
z podkladu Ministerstva zdravotnictví. Mezi základní pravidla patří:
1. Škola zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekce rukou, úklid prostor, dodržování základních
hygienických pravidel. Pravidla hygieny jsou žáci povinní dodržovat dle pokynů pedagogických
pracovníků, pracovníků ve školní jídelně nebo provozních pracovníků.
2. Škola upozorňuje zákonné zástupce, že osobám s příznaky infekčního onemocnění (rýma,
kašel, teplota apod.) je vstup do budovy zakázán. Tyto osoby nebudou do budovy vpuštěny.
3. Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
4. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a
pohybu osob před budovou školy.
5. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách nebo odděleních.
6. Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských
zařízení a vysokých škol – např. chodby, jídelny a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v
mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona). Roušky se
nosit nemusí například ve třídách, učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky
nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance.
7. Pobyt zákonných zástupců a jiných osob uvnitř budovy je omezen, vstupují do budovy jen
v případě, že mají domluvenou schůzku. Jinak nemohou být do budovy vpuštěni.
8. Návštěvy ve škole budou řídit danými hygienickým opatřeními – dezinfekce rukou, pravidelné
rozestupy a další pravidla vyplývající z tzv. Semaforu. Zákonní zástupci a jiné cizí osoby
mohou vstoupit do budovy školy pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (rouška,
šátek, ústenka…).
9. Žádáme rodiče o aktualizaci a nahlášení všech kontaktů (telefonní čísla, e-maily).
10. Upozorňujeme rodiče, že žáky, kteří vykazují příznaky respiračního onemocnění, by
zákonní zástupci neměli do školy v žádném případě posílat!
11. Škola nemá povinnost aktivně zajišťovat u jednotlivých žáků příznaky aktivního onemocnění, ale
musí jim věnovat náležitou pozornost a pak škola volí tento postup:
a) pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy, není žák vůbec vpuštěn do
budovy a okamžitě je kontaktován zákonný zástupce o nutnosti bezodkladného
vyzvednutí či odchodu ze školy,
b) pokud žák vykazuje známky akutního onemocnění během výuky, zajistí škola okamžité
oddělení žáka od ostatních dětí, zajistí pro něj dohled zletilé osoby, neprodleně dojde
k poskytnutí nové roušky a okamžitě informuje zákonného zástupce, aby žáka v co
nejkratší době odvedl ze školy.
V obou případech pak zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat praktického
lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
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12. U chronicky nemocných dětí či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje
dětem (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že
se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání
lékařského potvrzení škole je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává
pouze jednou.
13. Škola bude poskytovat vzdělávání žákům distančním způsobem (výuka na dálku), pokud je
znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy.
Upozorňujeme na fakt, že od 1. 9. 2020 mají žáci povinnost se distančně vzdělávat.
14. Pro distanční výuku je zavedena v celé škole jednotná platforma GOOGLE CLASSROOM. Jedná
se o společnou komunikační platformu pro žáky a učitele. K virtuální třídě dostávají žáci přístup
v podobě hesla na začátku školního roku. Zákonní zástupci budou kontaktováni hlavně telefonicky
a e-mailem.
15. Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí, že ve školní družině
stanoví ředitel školy úplatu poměrně sníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li
délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů.
16. Při stravování ve školní jídelně si před výběrem stravy žáci umývají a dezinfikují ruce, sami se
neodebírají příbory ani nenalévají polévku. Dbají přesných pokynů pracovníků jídelny a
dozorující osoby.
17. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy
povinna postupovat podle pokynů KHS.
Pobyt zákonných zástupců a jiných osob uvnitř budovy omezen, pokud to lze. V opačném případě
se návštěvy ve škole budou řídit danými hygienickým opatřeními – dezinfekce rukou, pravidelné
rozestupy a další pravidla vyplývající z tzv. Semaforu.
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