
       Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín,    

                                   příspěvková organizace 

 

Obecné informace k zahájení výuky ve školním roce 2020/21 

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými 

právními předpisy a dalšími opatřeními MŠMT, KHS, MZd. 

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy. 

V budově školy není povinnost nosit roušky pro žáky.  

Povinnost nošení roušek by se však mohla vztahovat na pořádání hromadných akcí. Zavedení 

povinnosti nosit roušky se řídí podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, 

tzv. semaforu.  

Z důvodu hygienického opatření je od 2.9.2020 omezen vstup zákonných zástupců a ostatních 

osob do vnitřních prostor školy. 

Věnovat zvýšenou pozornost hygieně (mytí rukou vždy před jídlem a po použití toalety).             

Po dotyku předmětů, které mohly být kontaminovány, nesahat si na obličej, především do okolí 

úst, nosu a očí.  

Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací 

hodiny.  

Pokud se vyskytnou příznaky infekčního onemocnění v průběhu přítomnosti žáka ve škole, 

neprodleně dojde  k izolaci žáka od ostatních přítomných ve škole  a současně dojde k 

informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. 

Zákonný zástupce žáka telefonicky kontaktuje praktického lékaře o dalším postupu. 

Od 1. září se vzdělávání žáků vrací zpátky k prezenční formě, distanční způsob vzdělávání bude 

jen v případech, které stanoví novela školského zákona. Jedná se o případy, kdy je v důsledku 

krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, znemožněna osobní 

přítomnost většiny žáků alespoň jedné třídy/oddělení. O přechodu na distanční způsob 

vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitelka školy nebo zákonný zástupce. 

 Obědy se vydávají od úterý 1.9.2020. V souvislosti s hygienickou situací kolem COVID 19 

nebude ve školní jídelně dočasně možný výběr ze dvou jídel. Strávníci si nebudou sami odebírat 

tácy, příbory z hromadných zásobníků a nebude umožněn samoobslužný výdej nápojů, ovoce...  

Při vstupu do vnitřních školních prostor žádáme všechny cizí osoby o použití ochranných 

prostředků dýchacích cest /respirátor, rouška, ústenka/. 

Těšíme se na Vás a přejeme pevné zdraví. 

 

 

31.8.2020     Mgr. Daniela Miklová 

 


