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Milí rodiče, 
 
připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších informací vztahující se k opatření spojených s provozem škol 

a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19.  

Některé informace se průběžně mohou měnit v důsledku úpravy pravidel v závislosti na MŠMT, MZ, hygieny. 

Žádáme rodiče žáků o zodpovědný přístup.  

Při příznacích infekčního onemocnění prosíme, aby rodiče neposílali děti do školy a kontaktovali lékaře. 
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PROVOZ ŠKOLY 

 

 

 

BEZINFEKČNOST Žák neodevzdává   

VSTUP ŽÁKŮ DO ŠKOLY A 
POHYB PŘED ŠKOLOU 

Bez omezení   

VSTUP RODIČŮ DO ŠKOLY  Zákonní zástupci nevstupují z hygienických důvodů  
do budovy školy ani v případě: 

- doprovodu do ranní družiny  
- vyzvedávání ze školní družiny 

V naléhavých případech komunikují rodiče 
s vrátnými škol. 

  První třídy a PT: 

První 2 týdny (do 11. 9.) bude třídní učitel vyzvedávat 
žáky v šatně a společně budou odcházet do třídy. 
Při ranní družině bude žákům ve vrátnici pomáhat 
vychovatelka ve spolupráci s vrátnými. Další týden 
budou chodit žáci sami. 

 

VÝUKA Dle rozvrhu od 3. 9. 2020   1.9. – nástup do školy, 2.9. – třídnické práce  

POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH Bez omezení   

ZÁJMOVÉ KROUŽKY A 
MIMOŠKOLNÍ ČINNOST 

O konání zájmových kroužků pořádaných školou bude 
rozhodnuto po 14. 9. 2020 

  Zrušení Burzy kroužků dne 3. 9. 2020  

ŠKOLNÍ DRUŽINA - navýšení počtu oddělení při ranní  

a odpolední družině.  

- pozdější spojování oddělení.  

- vycházky na stejná místa, kde se potkávají max. 2 

oddělení ŠD 

-  Čipový systém vyzvedávání žáků Bellhop nově na  

obou budovách 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA - odchod na oběd  s celou třídou nebo oddělením ŠD 
ihned po vyučování dle předem  

-  povinnost nosit čip do ŠJ 
-  není umožněn samoobslužný výdej 
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 stanovených časů 

- budou vytvořeny oddělené sektory pro 
jednotlivé třídy a oddělení ŠD 

- do odvolání je nabízen pouze oběd č. 1 
 

- žáci dostávají hlavní jídlo, polévku, příbor, nápoj, 
doplněk na tác 

- není možné si odnášet nápoje do přinesených 
nádob  (lahvičky na odpolední provoz ) 

- přidává se vždy na nový talíř, do nové skleničky či do 
nové misky 

- pro odnos stravy v jídlonosiči je určen čas pouze od 
11:00hod - 11:20 hod. ( a to i nadále pouze první den 
nemoci ) 

 

 

ROUŠKY NE  

Roušky jsou nutné pouze v případě: 

- 1.9. vítání prvňáčků na obou budovách – vstup 
pouze JEDNOHO ze zákonných zástupců do budovy 
školy a poté do třídy z důvodu informační (třídní) 
schůzky 

- 3.9. Třídní schůzky od 18 hodin, od 19 hodin 
schůze KPŠ ve sborovně K1 

   Řídíme se podle aktuální epidemiologické situace   

SYSTÉM SDÍLENÍ INFORMACÍ Pravidelně škola informuje: 

- zákonné zástupce 

- žáky 

- zaměstnance školy 

O pravidlech: 

- hygienických 

- protiepidemických 

- osobní a respirační hygieny 

- pobytu zákonných zástupců a jiných osob ve 
škole 

Bakaláři (závazný informační kanál – aktuální oznámení) 

Web školy 
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                             ŠKOLNÍ KULTURNÍ A 
SPORTOVNÍ AKTIVITY S 
VYŠŠÍ KONCENTRACÍ 
OSOB 

  Konání školních akcí se se zohlední    

  s přihlédnutím k aktuální situaci a vždy  

  bude předem upřesněno 

 

 

Plánované ŠVP a adaptační kurzy se konají. 

 

KONTAKT ŽÁKŮ ANO      

       -    výuka ve třídách 
- dělení na jazyky, na TV , na volitelné 

předměty 

-      přesuny mezi učebnami 
-     přesuny mezi budovami (jazyky  
a volitelné předměty) 
- přestávky na chodbách po třídách 

NE: 

- společné přestávky na chodbách 
- společný kontakt 1. a 2. st. 
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OSOBA S PŘÍZNAKEM INFEKČNÍHO 
ONEMOCNĚNÍ 

- má zákaz vstupu do budovy školy   

KÝCHÁNÍ, KAŠLÁNÍ - do jednorázového papírového 

kapesníku 

- kapesník ihned vyhodit 

- umýt si ruce 

PROSTŘEDKY NA DESINFEKCI - ve školní jídelně 

- v každé třídě 

 

 

 

MYTÍ RUKOU, použití desinfekce - ihned po příchodu do školy 

- 20 – 30 sekund voda + mýdlo nebo 
desinfekce 

- osoušení ručníky na jedno použití 

-     bezprostředně před obědem 
(bezdotykový dávkovač) 

- hygiena rukou po celou dobu pobytu ve škole  

 

VĚTRÁNÍ - pravidelně intenzivně ve všech třídách 

i na chodbách 

- průběžně v šatnách 

 

ÚKLID - pravidelně a intenzivně ve všech 

prostorách školy 

 

HYGIENA 24. 8. 2020 
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PŘEDCHÁZET ŠÍŘENÍ Oddělíme žáka vykazujícího akutní 

onemocnění. 

- škola zřizuje speciální místnost, která bude 
uzpůsobena pobytu žáka do vyzvednutí 
zákonným zástupcem 

PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO 

ONEMOCNĚNÍ U ŽÁKA: 

 

- zvýšená teplota 

- horečka 

- kašel 

- rýma 

- dušnost 

- bolest v krku 

- bolest hlavy 

- bolesti svalů a kloubů 
- průjem 

- ztráta chuti 

- ztráta čichu,.. 

a) žák má při příchodu do školy patrné 
příznaky + je přítomen zákonný 
zástupce 

- žák není vpuštěn do školy 

- odchází domů se zákonným zástupcem 

b) žák má při příchodu do školy patrné 
příznaky + není přítomen zákonný 
zástupce 

- škola volá ihned zákonnému zástupci 

- informuje ho o nutnosti bezodkladného 
vyzvednutí, převzetí, odchodu žáka ze školy 

 
c) Příznaky se vyskytnou u žáka během 

pobytu ve škole 

 

!! nutné co nejrychlejší vyzvednutí pověřenou 
osobou !! 

 

- je izolován od ostatních do vyčleněné místnosti - 
škola informuje zákonného zástupce o nutnosti 
bezodkladného vyzvednutí, převzetí, odchodu 
žáka ze školy  
 

 

INFORMOVÁNÍ LÉKAŘE: 

Ve všech uvedených případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického dětského lékaře, 

který rozhodne o dalším postupu. 

KROKY ŠKOLY PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 
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U ŽÁKA Školu informuje KHS: 

- rozhodne o dalším postupu 

- škola neprodleně informuje o následných krocích, 
případné úpravě způsobu vzdělávání žáky  
i zákonné zástupce 

U PEDAGOGA Školu informuje KHS: 

- pokud bude v karanténě, může učit 
online z domova 

 

 

  

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ U ŽÁKA NEBO PEDAGOGA ŠKOLY 
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ŠKOLA POSKYTUJE DISTANČNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

- při krizovém, mimořádném opatření 
Ministerstva zdravotnictví – např. 
uzavření školy 

- při karanténě celé třídy 

- při absenci více než 50% žáků ve třídě  

- škola zajistí online výuku  

 

OHLED NA INDIVIDUÁLNÍ 
PODMÍNKY ŽÁKA PRO DISTANČNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

- ANO 

- žák je povinen se distanční výuky 
účastnit 

- není možné, aby rodič rozhodl, že se 
žák vzdělávat nebude/nechce 

- problémy, překážky, nedostatečné IT vybavení 
žáka řeší zákonný zástupce s vedením školy,  
s třídními učiteli 

- škola vždy pomůže, přizpůsobí distanční 
vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáka  

- škola zajistí ve spolupráci se zákonným 

zástupcem, aby se žák distanční výuky mohl účastnit  
(i v upraveném režimu) 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ (podle novely školského zákona) 
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CÍL: - odstraňovat nerovnosti 

- plynule navázat výuku 
na aktuální znalosti 
a dovednosti žáků 

V průběhu celého září (dle stanovení učitele): 

- probrání učiva, které nebylo odučeno do 
června (opakování učiva březen – červen) 

- procvičování získaných znalostí a dovedností 

v distanční výuce březen – červen UČEBNICE, PS - v průběhu prvního týdne dojde        
       k předání učebnic a pracovních    
      sešitů 

 

- na začátku září dostanou žáci požadavky na 
nákup nových sešitů  

HODNOCENÍ v září: - hodnocení slovní 

- formativní přístup k hodnocení 

Budeme s žáky průběžně slovně vyhodnocovat: 

- jejich pokrok, 

- pochopení staronové látky, 

- dosahování vzdělávacích výstupů 
za 2. pololetí 2019/2020 

ADAPTACE ŽÁKA PO NÁVRATU 
DO ŠKOLY: 

- zajistíme psychosociální pohodu žáků 

 

 

 

  

- posílíme v rámci třídnických hodin 

 

 

 

 

PEDAGOGICKÁ PRÁCE V ZÁŘÍ 


