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Pokyn ředitelky školy k provozu školy ve školním roce 2020/2021 (vzhledem ke Covid-19)

• Výuka bude probíhat v obvyklém rozsahu. Škola bude využívat desinfekčních prostředků 
a ochranných pomůcek a bude zajišťovat zvýšená hygienická opatření (častější úklid, 
desinfekce rukou aj.).

• Povinné nošení roušek je stanovováno aktuální epidemiologickou situací. Proto je nutné, 
aby každý žák měl u sebe svou roušku pro případ vyhlášení povinnosti je nosit. Netýká 
se dětí v MŠ. Dobrovolné používání roušek je umožněno. 

• Zákonný zástupce má povinnost sledovat zdraví svého dítěte, omluvit ho ze vzdělávání 
v případě onemocnění a do školy své dítě v tomto stavu vůbec nevodit ani neposílat.

• Povinností školy je chránit všechny před kontaktem s osobou, která má zjevné příznaky 
přenosné nemoci. V případě, že budou u dítěte nebo žáka patrné příznaky infekčního 
onemocnění (včetně rýmy a kašle), nebudou vpuštěni do budovy nebo budou krátkodobě 
izolováni ve vymezeném prostoru chodby od ostatních, do doby vyzvednutí zákonným 
zástupcem. Pedagogický dohled bude vybaven ochrannými pomůckami a bude rovněž 
dodržovat odstup tak, aby chránil sám sebe. V případě izolace bude vymezena jedna 
toaleta pro izolované na záchodech pro chlapce. Ti budou dočasně používat dívčí toalety.

• V případě, že dítě trpí chronickým onemocněním – alergií, která se projevuje jako rýma, 
kašel, je nutné škole doložit lékařské potvrzení od odborného lékaře, že dítě má alergii 
(a v jakou dobu roční dobu). 

• V případě výskytu pozitivity na Covid-19 škola neprodleně informuje všechny zúčastněné 
a Krajskou hygienickou stanici, která rozhodne o případné karanténě dalších osob.

• Pokud dojde v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény ke 
znemožnění osobní přítomnosti ve škole více než poloviny třídy/skupiny, bude škola 
poskytovat distanční formu vzdělávání, které jsou povinni se všichni účastnit.

• Zákonný zástupce je povinen uvést aktuální a funkční kontakty pro případ spuštění distanční
výuky.

---------------------- Návratka (zde odstřihněte a vraťte prosím obratem do školy) ----------------------

Aktualizace osobních údajů (pro potřeby evidence ve školní matrice a komunikace s rodiči)

Jméno žáka:     ___________________ Datum narození:   _____________ RČ:   __________

Místo narození:   ___________________ Státní občanství:   _____________ ZP:   __________

Trvalé bydliště: _______________________________________________________

Jméno matky: __________________________

Telefon:  __________________________

Jméno otce: __________________________

Telefon:   __________________________

E-mailová adresa:

čitelně  _________________________________

Kontakty musí být aktuální a funkční, budou
sloužit mimo jiné pro zasílání informací
k distanční výuce.
Podpis zákonného zástupce:   ________________

Zakroužkujte prosím jednu či více možností:

V případě distanční (dálkové) výuky jsme schopni 
v domácích podmínkách zajistit našemu dítěti:

A) pravidelnou účast v on-line výuce 

B) účast při občasných videokonferencích
C) přijímání úkolů přes e-mail

D) přijímání úkolů telefonicky
E) vyzvedávání úkolů v budově školy

Možnost, kterou upřednostňujete, 
ještě navíc podtrhněte.


