
Informace k organizaci prvního týdne školního roku 2020/2021 

 
 

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý  1.9.2020 v 7,45 hod., v tento den bude výuka 

ukončena v 8.30 hod.   

Ve středu 2.9. se v případě příznivého počasí uskuteční cvičení v přírodě. 

Od čtvrtka  3. 9. 2020 bude  vyučování  dle platného rozvrhu. 

Pravidelný provoz školní družiny a školní jídelny bude zahájen od  středy  2. 9. 2020. 

V úterý 1. 9. 2020 bude školní družina vydávat zápisní lístky a v tento den nebude 

řádný  provoz. 
 

 Změny ve školním roce 2020/2021 budou následující : 
 

• Školní docházka je od 1.9.2020 opět povinná bez výjimky, výuka bude probíhat v celých 

třídách (změnit to může žlutá "2" na tzv. semaforu). 

• Žáci nastupují do školy bez roušek, bez čestných prohlášení a dalších hygienických 

omezení. 

• Před vstupem do školy  musí každý žák provést desinfekci rukou, prostředkem, který bude 

u vstupu do budovy školy. 

• Po příchodu do třídy, si musí každý žák umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a 

tekutým mýdlem).  

• Jsou připraveny manuály postupu v případě zhoršení epidemiologické situace. 

• Žákům byly nakoupeny hromadně všechny potřebné sešity pro výuku, peníze za nákup 

vybereme v září. 

• Stravování zahájíme bez omezení od 02.09.2020, přihlaste prosím děti na obědy. 

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 

infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

• Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné 

místnosti a neprodleně je kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité 

vyzvednutí žáka. Žáku je změřena teplota bezkontaktním teploměrem.  

 

• Všechny osoby vstupující do budovy jsou povinny mít roušku a provést dezinfekci 

rukou! 

 

• Prosíme o maximální součinnost rodičů, aby nemusela škola přejít z nařízení KHS 

na distanční výuku.  

 
 

Mgr. Lenka Kolocová    

 ředitelka školy 
  

 


