
 

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 
Dne: 25. 8. 2020 

ROUŠKY nejsou zatím vyžadovány, ale dejte, prosím, dětem jednu rezervní s sebou, ať si ji 

nechají ve škole v šuplíku, nebo šatně. Podmínky a nařízení se mění velmi často.  

K 1. 9. nejsou vydány žádné pokyny ohledně počtu žáků ve třídě, potkávání se ve společných 

prostorách, úpravy rozvrhu, či režimu školní jídelny. Preventivně budeme omezovat zbytný 

pohyb žáků mezi I. a II. stupněm.  

Školní družina bude organizovat odpolední program po jednotlivých odděleních.  

Kroužky zatím budou probíhat obvyklým způsobem (začínáme 5. 10.). 

Dbejte, prosím, aby děti chodily do školy zcela zdravé. To se týká i kašle, rýmy, zahlenění, 

bolení břicha či trvající únavy. I v případě těchto běžných příznaků jsme, podle pokynů MŠMT, 

povinni kontaktovat rodiče a poslat dítě domů. Do doby, než si rodiče dítě vyzvednou, je škola 

povinna zajistit mu samostatnou místnost, kde nepřijde do kontaktu s ostatními dětmi a 

dospělými.  Mají-li děti např. alergii, je nutné informovat učitele, že se nejedná o infekci, 

ideálně by měl praktický lékař vystavit potvrzení o neinfekční povaze potíží žáka.    

Vstup do školy není rodičům a dalším osobám zakázán, ale prosíme o důsledné dodržování 

hygienických pravidel a vstup pouze bez příznaků nemoci.  

Školní akce, exkurze a výlety (tedy i plavání, lyžařský výcvik, Anglie, …) plánujeme pořádat 

v běžném režimu, v případě zhoršení situace či preventivních nařízení MŠMT, upravíme 

program podle potřeby.  

Škola bude pravidelně dezinfikována, žáci budou vyzýváni k pravidelnému mytí rukou a 

budeme často větrat.   

Na distanční výuku přejde třída v okamžiku, kdy z důvodu nemoci, či karantény nebude ve 

škole více než polovina jejích žáků. V praxi to bude vypadat tak, že učitel bude propojen 

s dětmi nemocnými či v karanténě on-line, ostatní se budou učit prezenčně ve škole. Pokud 

bude v karanténě celá škola, přechází všechny třídy na výuku on-line a žáci jsou podle nové 

vyhlášky povinni se výuky účastnit, nebo se z ní řádně omluvit.  

 

Aktuální info na www.msmt.cz 
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