
Manuál pro rodiče – školní rok 2020/21 

Vstup do školy, potvrzení, roušky 
- není třeba žádné prohlášení a potvrzení 
- během pobytu nejsou potřeba roušky (ve třídě budou mít pro případ potřeby min. 1 roušku v sáčku)  

 
Rodiče ve škole 

- rodiče čekají na děti před školou (doporučení ministerstva) 
- domluvené schůzky jsou možné a budou realizovány přednostně v sále školy 

 
Hygienická a protiepidemiologická opatření 

- osoby s příznaky onemocnění nemohou vstoupit do školy 
- při vstupu do školy si každý dezinfikuje ruce 
- žák s příznaky virového onemocnění je přesunut do izolační místnosti, ihned je informován jeho 

zákonný zástupce, který si ho co nejdříve odvede 
- karanténu nařizuje hygienická stanice, ne ředitelka školy 

 
Stravování 

- nebude umožněn samoobslužný výdej – žáci budou mít tác, na který dostanou přímo od kuchařek 
polévku, pití, ovoce, nápoj 

- neplánujeme mimořádný rozvrh odchodů na obědy; jídelna bude rozdělena na dva oddělené sektory 

Školní družina, školní klub 
- ve školní družině budeme vytvářet pokud možno skupiny z co nejméně tříd 
- totéž se týká kroužků, upřednostňujeme skupinu tvořenou žáky jedné třídy 

 
Mimoškolní akce 

- dle doporučení ministerstva je třeba zvážit pořádání aktivit, kde se shromažďuje větší množství lidí 
- ruší se lyžařský kurz, exkurze, přesouváme termíny preventivních programů na jarní měsíce 
- školní ples bude uspořádán na základě dohody se SRPŠ dle aktuální situace  

 
Jak budeme postupovat v případě karantény 

a) karanténa pro méně než 50% žáků jedné třídy 
- výuka přítomných žáků probíhá běžným způsobem, škola nemá povinnost realizovat distanční 

výuku. S žáky v karanténě budeme komunikovat na dálku a pracovat s nimi 
b) karanténa pro více než 50% žáků 

- výuka přítomných žáků pokračuje běžným způsobem, škola má povinnost realizovat distanční 
výuku 

c) karanténa pro celou třídu, školu 
- výuka probíhá výhradně distančním způsobem 
- v případě karantény jedné třídy v ostatních třídách probíhá běžná výuka 
- jsme schopni zapůjčit žákům počítače (viz dotazník pro rodiče) 

   
Distanční výuka 

- tato výuka na dálku je po změně zákona povinná 
- online výuka bude zabezpečena přes MS Teams, popř. skype (dostaneme podrobnější informace) 

 
Pitný režim 

- stávající sebeobslužný pitný režim z důvodu hygieny nemůže být zachován 
- žáci si s sebou musí nosit láhve s pitím a to i na odpolední vyučování 


