
 
INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY VE 

ŠKOLNÍM ROCE 2020 - 2021 

Vážení rodiče, v souvislosti s nadcházejícím zahájením nového školního roku si vás dovoluji informovat o 

podmínkách provozu školy vzhledem ke COVID-19. 

Škola v rámci přípravy na výuku vychází z dokumentu MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 

24. 8. 2020 („Manuál”) a řídí se jeho nařízeními a akceptuje vydaná doporučení. Situace se nyní po 

skončení prázdnin a návratech z dovolených bude s největší pravděpodobností v celé ČR měnit každým 

dnem a my Vás vždy o aktuální situaci u nás ve škole budeme informovat prostřednictvím infoletáčků v 

žákovských knížkách a na webových stránkách školy. Všichni si moc přejeme, aby celý školní rok proběhl 

v běžném režimu. 

ÚKLID ŠKOLY 

Všechny prostory školy budou denně po výuce uklízeny namokro, podlahy, umyvadla, toalety, vodovodní 

baterie, spínače světla, splachovadla, kliky dveří, klávesnice a myši, tlačítka dávkovačů mýdla a dezinfekce 

a ostatní dotykové plochy (stoly, lavice) budou dezinfikovány prostředky likvidujícími viry. 

INFORMACE K PREVENCI PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 

Není třeba dokládat čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Nošení roušek ve škole pro zaměstnance školy a 

žáky není povinné. Po příchodu do třídy dohlédne pedagogický pracovník na okamžité umytí rukou a 

následnou dezinfekci. Tento hygienický postup bude v maximální možné míře opakován v průběhu výuky. 

Ve třídách bude kladen důraz na časté větrání. Všem žákům je doporučeno maximálně omezit kontakt se 

žáky ostatních tříd, hlavně v době přestávek. 

Nově není povinností školy denně měřit tělesnou teplotu žáků. Teplota bude měřena pouze v případě, 

jestliže žák bude jevit známky infekčního onemocnění. (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, 

dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). 

Jestliže budou výše uvedené příznaky patrné:  

-  již při příchodu žáka do školy 

  a žáka doprovází do školyjeho zákonný zástupce, žák není vpuštěn do budovy školy,  

 a není přítomen zákonný zástupce žáka, žák je umístěn do izolační místnosti a neprodleně se tato 

skutečnost telefonicky oznámí zákonnému zástupci, který je povinen si své dítě vyzvednout. 

 příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole 

 

• žákovi se poskytne rouška a bude umístěn do izolační místnosti a současně se neprodleně telefonicky 

informuje zákonný zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí svého dítěte ze školy. 

V případě příznaků jakéhokoliv virové onemocnění (rýma, kašel) neposílejte dítě do školy! 

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně 

považována hodnota do 37 
o
C. 



Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které je projevem chronického onemocnění, 

včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li jeho 

zákonný zástupce, že netrpí infekčním onemocněním. Potvrzení vydává praktický lékař pro děti a dorost. 

Žádáme zákonné zástupce, aby v případě změny kontaktů (telefonní číslo, e-mail) ihned nahlásili tyto 

změny třídním učitelkám! Rovněž žádáme rodiče, aby omezili pohyb uvnitř budovy školy, pokud to bude 

možné. Pro osobní kontakt s vyučujícími telefonicky kontaktujte daného pedagoga, se kterým si domluvíte 

termín. Pro osobní schůzky je vyhrazena sborovna. Jestliže bude osobní schůzka bezpodmínečně nutná, 

žádáme o respektování nošení roušek uvnitř budovy školy. Od 2. září je zakázáno zákonným zástupcům 

vstupovat s dětmi do šaten. 

Pokud bude u žáka zjištěn COVID- 19, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně ředitelce školy 

na tel. č. 603443901. Ředitelka školy kontaktuje KHS, která stanoví další opatření. O těchto opatřeních 

informuje ředitelka školy zákonné zástupce a zřizovatele. 

INFORMACE K VÝUCE A CHODU ŠKOLY 

Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu hodin 2020 — 2021. V případě, že přijde k výskytu onemocnění 

COVID-19 u žáků nebo zaměstnanců školy, budou žáci a jejich zákonní zástupci informováni o 

„náhradním” chodu výuky. Distanční výuka bude povinná! Další možná opatření budou přijímána v 

návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci v okrese (Semafor COVID-19). V případě výskytu 

COVID-19 u žáka či zaměstnance se bude škola řídit pokyny Krajské hygienické stanice a Ministerstva 

zdravotnictví ČR. 

INFORMACE KE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Od 02. 09. školní družina funguje již v plném rozsahu  do 16 hodin. V případě výskytu COVID- 19 se 

provozní doba školní družiny může zkrátit. Prevence bude uplatňována i v době školní družiny. Bude 

využíván co nejvíce pobyt venku. Rodiče, kteří si budou vyzvedávat své děti ze školní družiny, kontaktují 

vychovatelku a vyčkají před budovou školy. 

Uplata za školní družinu: 

- Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve 

škole a úplata se hradí. 

- Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí následující. Ve školní 

družině stanoví ředitelka školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, 

je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu. 

INFORMACE KE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

Organizace stravy ve školní jídelně bude probíhat za přísných hygienických opatření. Žáci budou vcházet a 

odcházet do jídelny po třídách. Před vstupem do jídelny si všichni vydezinfikují ruce. Další pokyny ke 

stravování žáků se řídí směrnicí ZŠ 

V Louce 28. 8. 2020                                                                Mgr. Jana Janošková, ředitelka školy 


