
Provoz školy ve školním roce 2020/2021 

po dobu rekonstrukce sociálního zařízení a uzavření budovy C a vzhledem 

k epidemiologickým opatřením v souvislosti s přítomností žáků od 7. 9. 2020 

vstup 1. stupeň – budova A 

vstup 2. stupeň budova B – od hřiště 

   Organizace vzdělávání  
 Do školy NASTUPUJÍ VŠICHNI ŽÁCI 7. 9. 2020.  

 Provoz školy se bude řídit stávajícím Školním řádem včetně dodatku doplněného o 

metodický pokyn MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 

ze dne 24. 8. 2020 včetně aktualizace (dále jen Metodický pokyn). Celý dokument na 

webových stránkách školy.  

 Provoz školy bude probíhat v běžném režimu, pokud nebude v souvislosti 

s epidemiologickou situací změněn KHS či jiným nadřízeným orgánem. 

 ŠD pro 1. stupeň  - přestěhována do tříd budovy A. 

 Žáci se budou přezouvat před třídami. Oblečení si budou odkládat ve třídě. 

 Stravování bude možné využívat od 7. 9. 2020. Režim školní jídelny podléhá 

doporučením Metodického pokynu.  

  Povinnosti žáka  
 Pro vstup do školy používá 1. a 2. stupeň určené vchody.  

 Žák je povinen po příchodu do školy i během pobytu ve škole respektovat provozně - 

hygienická pravidla (dezinfekce rukou, mytí rukou, používání jednorázových 

kapesníků), se kterými bude prokazatelně seznámen v den nástupu do školy.  

 Pokud žák během výuky pociťuje zdravotní obtíže, ihned to hlásí vyučujícímu 

pedagogovi. Ten bude postupovat dle Metodického pokynu.  

  Povinnost zákonného zástupce žáka  

 Rodiče jsou povinni aktualizovat své osobní kontakty (telefonní čísla a emailové 

adresy), tyto změny musí ihned hlásit.  

 V případě, že žák vykazuje zdravotní potíže již před odchodem z domu do školy, 

zákonný zástupce ho do školy neposílá a informuje třídního učitele. Pokud  žák 

vykazuje příznaky virového onemocnění během výuky, učitel rodiče neprodleně 

informuje, ten je povinen žáka vyzvednout.  

 V případě dotazů či nejasností se zákonný zástupce obrací na třídní učitele.  

 

Informace budou osobně podány učiteli na třídních schůzkách plánovaných na 21. září.  

Aktuální oznámení se zveřejňují na webu školy, popřípadě u vchodu do školy. 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám, nebude-li 

určeno ředitelkou školy jinak. 

Nošení roušek se řídí pokyny příslušného ministerstva. K 1. 9. 2020 žáci i učitelé v základní 

škole roušky mít nemusí, nebude-li stanoveno jinak. 

Ihned po vstupu do třídy si žák musí umýt ruce. Škola průběžně dětem (žákům) i 

zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a 

kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 

V případě onemocnění dítěte se hlásí tato skutečnost třídnímu učiteli, popřípadě vedení školy.  

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky 

infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

V souladu s pokyny a doporučeními ministerstev škola omezí hromadné kulturní a sportovní 

aktivity. 

Dle možností budeme eliminovat setkávání žáků prvního a druhého stupně (případně dle 

aktuální situace a pokynů ministerstev). 

 


