
Vážení rodiče a žáci, 

chtěl bych vás pozdravit před začátkem nového školního roku. Situace je stále ovlivněna 

epidemií koronaviru, naší snahou je v plné míře zajistit vzdělávání dětí ve škole. Předpokladem 

zdárného průběhu školního roku je také seznámení se s informacemi uvedenými níže, sledování 

aktualizací a dodržování stanovených pravidel.  

Věřím, že vše společně zvládneme a na Vaše děti se již moc těšíme.  

uvedené informace vychází z dokumentů MŠMT zveřejněných 25. 8. 2020 

ke stažení : https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari 

Zahájení školního roku proběhne v plném rozsahu, bez prohlášení o bezinfekčnosti a omezení 

počtů žáků ve třídách a odděleních školní družiny 

- nošení roušek ve škole není u žáků vyžadováno, může však dojít ke změně 

(doporučujeme nošení roušek ve škole u zákonných zástupců žáků a ostatních osob) 

- školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září v 8.00 hod.   

- žáci 2. až 9. ročníku do školy přijdou do 7:55. 

- žáci 1. a 0. ročníku se zákonnými zástupci  se sejdou v 8:00 před budovou školy 

- V úterý 1.9. - 1. třídy a 1.st do 10:00, 2.st. do 10:45  

- Ve středu 2.9. - 1.třídy do 10: 00, 1.st. do 11:40, 2.st. do 11.40  

- Ve čtvrtek 3.9. - 1. třídy do 10:45, 1.st. do 11:40, 2. st. do 11.40  

- V pátek 4.9. - 1.třídy do 11:40, 1.st do 11: 40, 2.st. do 11.40 

- noví žáci se před vyučováním ohlásí na vrátnici 

- vstup do školy je zakázán všem osobám (vč. žáků) s příznaky infekčního onemocnění(např. 

zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a 

kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu) 

- zákonní zástupci žáků a ostatních osoby vstupují do budovy školy pouze po ohlášení 

(vrátnice, zvonek, telefon) 

- všechny osoby (vč. žáků) si dezinfikují ruce po příchodu do budovy školy 

- žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny (viz předcházející body, dále např. 

kašlání a kýchání do jednorázového kapesníku, jeho vyhození a umytí rukou) 

Školní stravování 

- z technických důvodů bude stravování zahájeno od 7.9.2020 

Vzdělávání 

- doporučeno je omezení účasti žáků na hromadných akcích mimo školu včetně zahraničí 

Další informace pro zákonné zástupce 

- zákonní zástupci aktualizují své kontaktní údaje (telefon a mail) 

- Třídní schůzky 2.-5. ročník ve čtvrtek 3.9. v 15:30  

- Třídní schůzky 6.-9. roční ve čtvrtek 3.9. v 16:00 

Informace se mohou měnit, sledujte prosím elektronický informační systém Edupage, 

školní nástěnky nebo web. Případné dotazy zodpoví třídní učitelé a vedení školy.  

Děkuji Vám za spolupráci 

S pozdravem Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy 

https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

