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Základní pravidla pro zahájení běžného provozu školy – od 1. 9. 2020 
 

Vážení rodiče, milí žáci, 

těšíme se na zahájení nového školního roku. Pokud možno v běžném provozu, protože se tak děje 

pro mnoho dětí po dlouhé době. Zaměstnanci školy udělají maximum pro to, aby byla zajištěna 

zvýšená hygiena vnitřních prostor školy a zajištěna hygiena rukou všech účastníků výuky. Prosíme 

Vás, zejména rodiče, o spolupráci, aby první školní den nebyl na dlouho v tomto školním roce pro 

žáky dnem posledním v budově školy: 

- od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje Prohlášení o bezinfekčnosti.  
- děti se budou pohybovat ve škole bez roušek. Všichni žáci si přinesou minimálně 1 roušku 

v sáčku pro mimořádné události. Tuto roušku si uschovají do své šatní skříňky. 

- dětem se nebude plošně zjišťovat tělesná teplota u vstupu, jen při vykazování příznaků respirační 
nemoci. Pokud dítě příznaky onemocnění bude vykazovat, budeme postupovat stejně, jak jste 

byli zvyklí i při jiných obtížích – budeme vás kontaktovat a informovat vás o nutnosti vyzvednutí 
žáka a jeho odchodu ze školy. Podrobnosti jsou uvedeny v metodickém pokynu MŠMT. 

- vstup do školy rodičům byl omezen ještě před rozšířením nemoci COVID-19, proto budeme rádi, 

když to budete respektovat i nadále. Pokud je to jen trochu možné, všechny záležitosti 

vyřizujeme v kanceláři školy a cizí osoby nepouštíme do dalších prostor. 

- zejména při větších akcích – slavnostní přivítání prvňáčků, třídní schůzky apod. rodiče nemají 

žádným předpisem nařízenou povinnost nosit roušky, přesto vás prosíme o zvážení této 

možnosti. Chráníte tím sebe i ostatní. V kulturním sále by při větším počtu osob povinnost 

nošení roušky byla, proto prosím o zvážení snížení počtu osob doprovázejících děti. 

 

Věřím, že se nám podaří nastartovat nový školní rok tak, aby děti byly v pohodě a mohly se bezpečně 

a s radostí věnovat získávání vědomostí a dovedností. 

Mgr. Petr Jordán, ředitel školy 


