
Základní informace zpracované na základě obdrženého MANUÁLU MŠMT 

V této zprávě jsme zpracovali nejzásadnější informace, se kterými bychom Vás rádi seznámili před začátkem školního roku 

1. provoz školy 

 Prohlášení rodičů není třeba  

Vstup do školy Bez omezení  

Pohyb před školou Bez omezení  

Počty žáků v učebnách Bez omezení  

Roušky  Ne 
Budeme operativně řešit vzhledem 

k momentální situaci 

Sdílení informací - systém 1) zákonní zástupci 
BAKALÁŘI 

Webové stránky školy 

 2) zaměstnanci školy 
BAKALÁŘI 

Interní informační systém 

 3) žáci 
BAKALÁŘI 

Webové stránky školy 

Jaké informace budeme poskytovat Pravidla 

1) hygienická  

2) protiepidemická  

3) osobní a respirační hygieny 

4) pobytu zákonných zástupců a jiných osob 

ve škole 

Akce školy Školy v přídě – ano  

 Zahraniční pobyt Itálie – ne  

 Předvánoční zahraniční výjezd – ne  

 Adaptační kurz pro žáky 6. B – ano  



 Lyžařský kurz – ne (zvažujeme)  

 Větší společné akce 1. pololetí - rušíme  

Kontakt žáků Dělení na jazyky, TV, VP – ano Společný kontakt 1. a 2. stupeň - ne 

 Přesuny mezi učebnami – ano  

 Přestávky na chodbě po třídách – ano  

 

 

2. hygiena 

Osoba s projevy respiračního onemocnění Nesmí vstoupit do školy  

Desinfekce Bezkontaktní stojany na desinfekci  

 Antivirový prostředek v každé učebně  

 
Antibakteriální mýdlo v dávkovači v každé 

učebně a na toaletách 
 

 
Jednorázové ručníky v učebnách a na 

toaletách 
 

Mytí rukou Ihned po příchodu do školy  
Hygiena rukou je nezbytná po celou dobu 

pobytu ve škole 

 
20 – 30 sekund teplá voda + mýdlo nebo 

desinfekce  
Škola opakovaně upozorňuje!! 

 Osoušení ručníky na jedno použití  

Úklid Pravidelně každý den po odchodu žáků  

 Průběžně během vyučování  

 



3) podezření na výskyt Covid 19 

Předcházet šíření 
Oddělíme žáka vykazujícího akutní 

onemocnění 

Ve škole je zřízena speciální místnost pro tyto 

žáky, samostatné WC 

Bude zajištěn dohled zaměstnancem školy 

Příznaky akutního onemocnění: 

- horečka 

- kašel 

- dušnost 

- rýma 

- bolest hlavy 

- bolest v krku 

- … 

a) žák přichází do školy s patrnými příznaky 

v doprovodu zák. zástupce 
Nebude vpuštěn do školy 

b) žák přichází do školy s patrnými příznaky 

bez zák. zástupce 

Škola volá zákonnému zástupci – je nutné dítě 

vyzvednout 

V případě, že nebude zák. zástupce zastižen, 

škola bude postupovat podle bodu c) 

c) u žáka se projeví příznaky během 

vyučování 

Žák ihned použije roušku 

Je izolován od ostatních 

Škola informuje zák. zástupce o nutnosti 

bezodkladného vyzvednutí žáka, odchodu 

žáka ze školy 

Zák. zástupce vždy telefonicky informuje praktického dětského lékaře, který rozhodně o dalším postupu 

Příznaky akutního onemocnění, které mohou 

být projevem alergického onemocnění 

Vstup do školy pouze s lékařským 

potvrzením, že se nejedná o infekční 

onemocnění 

Zajistí zák. zástupce u praktického dětského 

lékaře 

(bez tohoto potvrzení nebude žák vpuštěn do 

školy) 

 

 

 

 

 



VZDĚLÁVÁNÍ (v souladu s novelou školského zákona) 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ při mimořádném opatření (uzavření školy) 

Škola bude zajišťovat online výuku 

prostřednictvím GOOGLE UČEBNY  
 při karanténě celé třídy 

 při více než 50% absenci žáků třídy 

Individuální podmínky vzdělávání žák je povinen se distanční výuky účastnit Problémy, IT vybavení apod. řeší zákonný 

zástupce žáka bezodkladně s vedením školy 

Škola vždy pomůže  
!! není možné, aby rodič rozhodl, že se žák 

vzdělávat nebude/nechce !! 

   

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ 

ŽÁK 
školu informuje KHS, která rozhodne o dalším 

postupu 

škola neprodleně informuje zák. zástupce o 

dalším postupu a o způsobu vzdělávání 

PEDAGOG 
školu informuje KHS; pokud bude 

v karanténě, lze učit online 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


