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Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021 

v návaznosti na opatření proti šíření nového koronaviru 
 

Provoz ZŠVD je upraven v souladu v manuálem MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve 

školním roce 2020/2021 s cílem minimalizovat riziko výskytu a šíření onemocnění covid-19. 

 

Základem je důsledné dodržování hygienických pravidel a stanovených protiepidemických 

opatření: 

 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny – důkladné mytí rukou (mýdlem, teplou 

vodou, použití jednorázových ručníků), dezinfekce rukou, respirační hygiena (kýchání do 

rukávu, smrkání do jednorázových papírových kapesníků, krytí úst a nosu…), častý úklid a 

dezinfekce, větrání. 

Škola má připravené dostatečné množství ochranných a dezinfekčních prostředků. U 

vstupů do budov, ve všech společných i výukových prostorech je k dispozici dezinfekce, u 

všech umyvadel tekuté mýdlo a jednorázové papírové ručníky. Škola má vytvořený systém 

úklidu, dezinfekce prostor, povrchů a předmětů a větrání. 

 V případě příznaků respiračního nebo infekčního onemocnění žáci zůstanou doma. Žáci 

vykazující příznaky onemocnění nebudou vpuštěni do školy, případně budou izolováni a 

opustí školu v doprovodu zákonného zástupce. O této skutečnosti musí zákonný zástupce 

telefonicky informovat praktického lékaře. 

Škola má pro případ nutnosti nachystán prostor pro izolaci žáka s příznaky onemocnění. 

Pozn. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického nebo alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, 

prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení praktického lékaře). 

 Opakovaná a soustavná edukace – upozorňování, informování 

Žáci budou opakovaně poučováni, rodiče informováni o vývoji situace. 

 Dodržování sociální distance – udržování odstupu, neshlukovat se 

 Omezení společných, popř. hromadných akcí (vzdělávacích, výchovných, sportovních i 

kulturních), které nejsou nezbytné. 

Většina těchto akcí je zrušena nebo přesunuta na jaro 2021. 

 Omezení pohybu cizích osob v budově školy, včetně rodičů. 

Konzultace a třídní schůzky budou řešeny on-line, případně po domluvě individuálně, 

doprovázení dětí do prostor školy je zakázáno. 

 Omezení aktivit jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy. 

 Dodržování mimořádných protiepidemických opatření MZd, popř. příslušné KHS. 

Záleží na vývoji epidemiologické situace a nařízení příslušných orgánů (v návaznosti na 

tzv. semafor). V současnosti roušky nejsou povinné. 

  

Opatření platí i pro školní družinu. 

 

Školní jídelna vydává žákům obědy dle svých opatření. Žáci si neberou nic samostatně, celý oběd 

jim nachystají na tác pracovníci ŠJ. 

 

Kroužky a sportovní program budou probíhat v běžném režimu. 

 

V případě potřeby je škola připravena poskytovat žákům dálkové vzdělávání prostřednictvím 

platformy Teams MS Office 365. 
 

 

Mgr. Martin Černý 

ředitel školy 
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