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         Provoz školy ve šk. roce 2020/2021 
 Začínáme 1. 9. 2020 od 8:00 hod. (pro 1. ročníky je připraveno 

slavnostní zahájení v sále školní jídelny – 1. A od 8:00 hod., 1. B. od 9:00 

hod.), ostatní žáci se přivítají se svými vyučujícími ve svých třídách 

 Od žáků se nevyžaduje potvrzení o bezinfekčnosti 

 V budově školy není zapotřebí nosit roušku 

 Ve vstupu do budov školy a v každé učebně je umístěna dezinfekce 

 Osobě s příznaky infekčního onemocnění není do budov školy vstup 

povolen 

 Vstup rodičů do školy je co nejvíce omezen – tzn., rodiče nebudou 

vodit žáky prvních tříd do šaten, nebudou vstupovat do budovy školy při 

přivádění/vyzvedávání žáků do/ze školní družiny 

 Dodatečné platby za učební pomůcky, úplaty za školní družinu řešte, 

prosím, formou bankovního převodu – DÁLE VIZ ČÍSLA ÚČTU 

ŠKOLNÍ DRUŽINA – č. ú. 0925780379/0800, variabilní symbol: 2020, 
konstantní symbol: 0558 
UČEBNÍ POMŮCKY –  0925780379/0800, variabilní symbol 5010301, 
do poznámky napsat jméno a příjmení žáka 

 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s covid-19 bude 

škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná 

mimořádná opatření vyhlášení KHS pro Ústecký kraj nebo plošně MZd. 

 Nemusíte mít po návratu do školy obavu z neúspěchu, společně to 

zvládneme . 
 

 

          Hygienická pravidla 
 Dbáme na dodržování osobní hygieny – mytí rukou a dezinfekci (po 

příchodu žáků (i dospělých osob) do školy, před začátkem velké 
přestávky (pokud půjdou žáci a dohlížející učitelé na školní dvůr, pak i po 
skončení velké přestávky)  

 V obou budovách školy jsou zajištěny izolační místnosti a wc pro žáky,     
u nichž budou patrny příznaky nemoci 



 Pohyb žáků po budovách školy bude omezen 
 Ve školní jídelně není umožněn žákům samoobslužný výdej 
 Veškeré školní akce (divadelní, hudební, sportovní nebudou v období 

září–prosinec organizovány) 
 

      Podezření na výskyt nákazy COVID–19 

 Příznaky: suchý kašel, zvýšená dušnost, teplota 

 Příznaky jsou již patrné při příchodu do školy a žáka doprovází 

zákonný zástupce – žák není vpuštěn do budovy školy 

 Příznaky jsou již patrné při příchodu do školy a žáka nedoprovází 

zákonný zástupce – škola tuto skutečnost neprodleně oznámí 

zákonnému zástupci a informuje ho o bezodkladné nutnosti vyzvednutí 

žáka ze školy. Do té doby škola poskytne žákovi roušku a umístí ho do 

izolační místnosti 

 Příznaky jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – škola 

poskytne žákovi roušku a umístí ho do izolační místnosti, současně 

informuje jeho zákonného zástupce o bezodkladné nutnosti vyzvednutí 

žáka ze školy 

 VE VŠECH PŘÍPADECH MÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE POVINNOST 

KONTAKTOVAT PRAKTICKÉHO LÉKAŘE A NÁSLEDNĚ 

INFORMOVAT ŠKOLU 

 PO ZPĚTNÉM PŘÍCHODU ŽÁKA DO ŠKOLY BUDE ŠKOLA 

VYŽADOVAT POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Miroslava Kubešová, ředitelka školy 

 


