
 
Základní informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021 

vzhledem ke COVID-19 

Potřebuje dítě, žák pro první vstup do školy 

nějaké potvrzení, prohlášení? 
 

Při prvním vstupu dítěte, žáka do školy dítě, žák 

nemusí předkládat prohlášení o bezinfekčnosti. 
 

Výjimka: 

Potvrzení od lékaře odevzdává pouze dítě, žák,  

u kterého jsou patrné příznaky infekčního 

onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění (včetně alergie). Toto potvrzení 

odevzdává pouze jednou. 
 

Pustí škola dítě, žáka kdykoli do školy? 
 

Dítě, žák, který bude při příchodu vykazovat 

příznaky infekčního onemocnění (s výjimkou 

dítěte, žáka, který předal potvrzení o tom, že se 

nejedná o infekční onemocnění), a bude jej 

doprovázet zákonný zástupce, nebude vpuštěn  

do školy. 
 

Mohou rodiče vstupovat do školy? Pokud ano, 

mohou jít kamkoli ve škole? 
 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění 

nemohou do školy vstoupit !! 
 

Za normálních okolností mohou rodiče vstupovat 

pouze do prostor vestibulu školy na nezbytnou 

dobu po domluvě s třídní učitelkou, případně 

jiným pedagogickým pracovníkem. 

Jaká hygienická, protiepidemická pravidla musí 

dítě, žák dodržovat ve škole, ve školní jídelně?  

 

a) Děti, žáci budou používat dezinfekci  

při vstupu do budovy školy, při vstupu  

do každé učebny, při vstupu do školní 

jídelny. 

b) Po vstupu do budovy školy si důkladně 

umyjí ruce teplou vodou a mýdlem 

v dávkovači. Následně si budou mýt ruce 

průběžně dle potřeby. 



c) Budou se podle pokynů pedagogických 

pracovníků pohybovat po budově tak, aby 

byl omezen kontakt žáků 1. a 2. stupně. 

d) Budou přecházet do prostor školní jídelny 

podle pokynů pedagogických pracovníků 

tak, aby se omezil kontakt žáků z různých 

skupin ve školní jídelně. 

e) Ve školní jídelně budou přebírat tác 

s jídlem, pitím i příbory od pracovníka 

školní jídelny. 

Jak se bude postupovat, pokud dítě, žák bude mít 

projevy infekční choroby ve škole?  

a) Dítěti, žákovi se poskytne rouška.  

b) Dítě, žák je izolován od ostatních přítomných 

ve škole za dohledu pedagogického 

pracovníka.  

c) Současně jsou informováni zákonní zástupci 

dítěte, žáka s tím, že mají bezodkladně dítě, 

žáka vyzvednout.  

Budou děti a žáci navštěvovat kulturní akce 

(divadla, kina, výstavy)? 

Kulturní akce budou plánovány v závislosti  

na aktuálních mimořádných opatřeních MZd. 

Jakým způsobem bude možné vyzvedávat děti, žáky 

ze školní družiny/internátu? 

Zákonní zástupci budou na své děti čekat  

ve venkovních prostorách školy. 

Budou moci zákonní zástupci dětí MŠ vstupovat  

do prostoru šaten? 

Umožnění vstupu do prostoru šaten MŠ bude 

omezeno počtem maximálně dvou rodičů. 

 


