
  
 
 
 
 

 

Zahájení školního roku 

2020/2021 
 

Vážení rodiče, 

 

      rád bych Vás touto cestou informoval o připravovaných opatřeních vzhledem k aktuální 

situaci v České republice v souvislosti s možným šířením nákazy Covid - 19. Tato opatření vycházejí 

z manuálu, který jsme obdrželi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (viz naše webové 

stránky). 

 

      Pro ochranu žáků naší školy, zaměstnanců školy, ale i dalších osob, které mají nějaký vztah 

k naší škole, vydáváme „Základní hygienická pravidla“ (uvedena níže). Žádáme Vás také, abyste 

sledovali naše webové stránky, kde budeme aktualizovat nejnovější zprávy a s tím spojené požadavky 

na zajištění bezpečného provozu školy. 

 

1. Školní rok bude zahájen jako obvykle – tj. 1. září 2020 v 8.00 hod. na nádvoří před hlavní 
budovou školy (viz zveřejněný plakátek na webových stránkách školy). 

2. Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne tamtéž ve stejnou dobu. V případě nepříznivého 
počasí – déšť, se tento akt přesouvá do tělocvičny školy (pouze žáci prvních tříd).  Zákonní 
zástupci budou v tomto případě vpuštěni do vnitřních prostorů školy pouze s ochrannou 
rouškou. Roušky budou v případě potřeby rodičům poskytnuty. 

3. Informativní schůzky pro rodiče prvňáčků proběhnou v kmenové třídě žáků, ale až poté, kdy 
děti budou přesunuty do školní družiny. Zde platí opět nařízení o použití roušky. 

4. Od žáků se před prvním vstupem do školy nevyžaduje žádné prohlášení o bezinfekčnosti. 
5. Žáci budou nejpozději 2. září v rámci třídnických hodin seznámeni s níže uvedenými 

hygienickými pravidly. 
6. Úvodní rodičovské schůzky budou organizovány ve čtvrtek 3. září od 16., resp. 17 hod. (I. / II. 

stupeň). V této době také proběhnou volby do ŠR – viz informace na webových stránkách. 
 

Základní hygienická pravidla 

- Při vstupu do budovy školy, učeben a tělocvičen si vydezinfikovat ruce dezinfekčním 
prostředkem, který je v dávkovači u všech vstupů. Tento dezinfekční prostředek se neotírá, 
nechá se na rukou zaschnout. 

- Důkladně si mýt ruce dezinfekčním mýdlem z dávkovače, který je umístěn ve všech učebnách 
a kabinetech školy. 

- Osušení rukou provádět jednorázovými papírovými ručníky, které jsou u umyvadel 
k dispozici. 

- Všechny prostory – především pak ty, kde probíhá výuka, dále pak šatny, se často a 
intenzivně větrají, a to i v průběhu vyučování. 

- Dodržuje se respirační hygiena – kašlat a kýchat do jednorázových kapesníků, které se 
neprodleně vyhodí do košů. Následně se umyjí ruce. 

- Před vstupem do školní jídelny se dezinfikují ruce. 
- V případě příznaků infekčního onemocnění (zvýšená teplota, bolest v krku, bolest hlavy, svalů 

a kloubů, zažívací problémy, ztráta chuti apod.) se neprodleně informuje zákonný zástupce 
dítěte, jehož povinností je si bezodkladně vyzvednout dítě a poté kontaktovat, příp. navštívit 
praktického lékaře a dále se řídit jeho pokyny. 

- Žák, který trpí alergií, která se jeví jako infekční nemoc, může pochopitelně navštěvovat 
školu.  Je zde však nutné, aby rodič o této skutečnosti informoval třídního učitele. 

 



  
 
 
 
 

 
 

 

 

Vážení rodiče, 

 

      přeji si, aby začátek školního roku byl pro nás všechny co nejpříjemnější. Také pevně věřím, 

že nastalou situace přečkáme se ctí a snad i v klidu. 

 Pokud by však nastala komplikace v podobě nutného uzavření třídy nebo v nejnutnějším 

případě celé školy, chtěl bych Vás ubezpečit, že i na tuto skutečnost se pečlivě připravujeme. 

V průběhu června 2020 proběhlo školení všech pedagogických pracovníků školy v oblasti on-

line výuky, kde jsme se zaměřili na jednotné využití platformy Google Classroom (Google Meet) 

pro celou naši školu. Dále bychom rádi sjednotili informační kanály pro žáky i rodiče, abychom 

tím zajistili jednoznačnost kdy, kde, jak a kým budou výukové materiály předávány. 

 

 

 

 

  Hodně optimismu! 
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                                                                                                                 ředitel školy 


