
Vážení rodiče, 

v úterý 1. září 2020 zahájíme nový školní rok, který bude pravděpodobně ovlivněn stávající 

epidemiologickou situací.  

Na základě vydaného dokumentu MŠMT „ Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 

2020/2021 vzhledem ke covid-19“, přijala naše škola příslušná hygienická a protiepidemická 

opatření týkající se  provozu školy a organizace výuky, o nichž budou žáci informováni na 

třídnických hodinách při nástupu do školy. 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 bude škola 

vždy postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření 

vyhlášená pro dané území.  

 

Informace k organizaci výuky:  

 Při vstupu žáků do budovy školy a při pohybu osob před budovou školy nejsou 

stanovena žádná závazná pravidla, od žáků a zaměstnanců školy není pro běžný vstup 

do budovy či účast ve výuce požadováno prohlášení o bezinfekčnosti. 

 Cizím osobám je vstup do budovy školy povolen pouze v odůvodněných případech, 

všechny návštěvy se hlásí na recepci školy. 

 Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin, počty žáků ve třídách nejsou omezeny. 

 Nošení roušek není ve škole nařízeno, přesto žádáme rodiče, aby žáci pro případ 

výskytu příznaků infekčního onemocnění měli roušku s sebou v sáčku.  

 Od žáků bude vyžadováno dodržování hygienických pravidel (mytí, dezinfekce rukou, 

kýchání a kašlání do jednorázového kapesníku).  

 Osobám s příznaky infekčního onemocnění nebude vstup do školy umožněn.  

 V případě výskytu příznaků nemoci u žáka v průběhu výuky, bude žák umístěn do 

izolace a současně bude škola informovat zákonného zástupce nezletilého žáka o 

nutném bezodkladném vyzvednutí žáka. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase 

budovu školy. 

 V oblasti zajištění hygieny má škola k dispozici dostatečné množství dezinfekčních 

prostředků a nádob s dávkovači, které jsou umístěny nejen při vstupu do budovy školy, 

ale rovněž ve všech učebnách a pracovištích odborného výcviku. Úklid a dezinfekce 

všech prostor, povrchů a ploch bude probíhat vícekrát denně, a to jak na teoretickém, 

tak i na praktickém vyučování. 

 Akce mimo školu (školní exkurze, adaptační pobyty, školní výlety) bude možné 

organizovat v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd.  

 

Informace ke školnímu stravování:  

 Žáci vstupují do jídelny dle stanoveného časového harmonogramu. 

 V jídelně platí zvýšená hygienická opatření, rozestupy mezi třídami a zamezení 

samoobslužného výdeje.  



Vývoj aktuální situace budeme sledovat, o případných změnách v souvislosti 

s epidemiologickou situací Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy a 

informačního systému Edupage. 

 

Vážení rodiče,  

věřím, že ve spolupráci s Vámi se nám společně podaří složitou situaci zvládnout. Uděláme vše 

pro to, aby se žáci i přes zavedená mimořádná opatření cítili ve škole  bezpečně a příjemně a 

tato epidemiologická situace  ovlivnila vzdělávání vašich dětí a našich žáků co nejméně. 

 

 
Mgr. Marek Wandrol 
ředitel školy  


