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Vážení rodiče, 

 

nyní je možné říci, že se situace mění k lepšímu a dojde k zavedení prezenční výuky. Dopad 

opatření z důvodu nemoci COVID – 19 v poslední době převrátil běžnou praxi vzdělávání a 

přinesl nám nové a nečekané situace. Jejich zvládnutí by nebylo možné bez Vaší spolupráce, 

za kterou Vám děkujeme a které si velmi vážíme. Stejně tak ale doufáme, že naším společným 

odpovědným dodržováním preventivních pravidel se podaří dosáhnout stavu, kdy budeme moci 

opět navázat na trvalou, relativně běžnou docházku všech dětí do školy spojenou se standardním 

pojetím výuky.  

 

30.11.2020 se vrací zpět do školy další žáci prvního stupně (3. – 5. ročník) + 9. ročníky 

- výuka bude probíhat bez přerušení dle rozvrhu. Obědy mají žáci přihlášené, v případě nezájmu 

si odhlásí sami. 

30.11.- 4.12.2020: prezenční výuka 6. + 7. ročník dle rozvrhu 

         distanční výuka  8.ročník, online výuka dle rozvrhu, který platí od začátku. 

7.12.- 11.12.2020: prezenční výuka 8.ročník dle rozvrhu 

         distanční výuka 6. + 7. ročník, online výuka dle rozvrhu, který platí od 

začátku. 

Tyto ročníky budou rotovat po týdnu a žáci, kteří mají distanční výuku, se musí přihlásit na 

oběd sami. Oběd si mohou vyzvednout pouze do jídlonosiče v době od 11.30 hod do 13.00 

hod.  /tuto dobu je nutné  z hygienických důvodů přesně dodržovat/ 

 

Vánoční prázdniny: od 23.12.2020 

 

 

Školní družina 

Ranní i odpolední družina je určena jen pro žáky 1. – 3. ročníku z důvodu zachování 

homogenity. V provozu je i ranní od 6.15 hodin. 

Odpolední družina bude probíhat v běžném čase s tím, že jsou vytvořeny homogenní skupiny. 

 

Ujasnění hygienických pravidel 

Škola se uklízí a dezinfikuje nad standartní situaci 

Osoby ve škole používají desinfekci, dodržují rozestupy. 

Platí zvláštní režimy provozu (větrání, omezení shlukování, homogenní skupiny, výdej jídla). 

Nemocní (s respiračními chorobami) do školy nepatří (platí pro žáky i zaměstnance školy!) 

Nemocný ve škole je izolován a předán rodičům. 



Ve škole se nepohybuje osoba bez ochrany dýchacích cest – nesdílíme svačiny, láhve na pití!! 

Škola neposkytuje žákům roušky, v ojedinělých, naprosto výjimečných případech může 

poskytnout omezené množství ochranných roušek! 

Škola plně respektuje nařízení o ochraně dýchacích cest a zákonná ustanovení o ochraně 

zdraví ve smyslu vytváření podmínek k zamezení přenosu nakažlivé choroby ve veřejných 

budovách a prostorách. Z tohoto důvodu bude trvat na plnění úkonu ochrany dýchacích cest 

všemi osobami, které se vyskytují v budovách školy.  

 

26.11.2020       Mgr. Daniela Miklová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


