
  

Vážení rodiče,   
  
věnujte prosím patřičnou pozornost informacím k zahájení školního roku 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Vycházíme 
z metodického pokynu MŠMT - PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-
19, dále jen „manuál“, který je k dispozici na webových stránkách MŠMT a také na webových stránkách školy.  
  

Informace o provozu školy  
  
• Základní škola a mateřská škola zahájí 1. 9. 2020 svou činnost v plném rozsahu.  
• Vzhledem k vývoji aktuální epidemiologické situace a vzhledem k doporučení MZd podle jednotlivých stupňů 

pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor, může v průběhu školního roku dojít ke změnám v 
organizaci vzdělávacího procesu. V případě nutnosti zavést organizační opatření bezodkladně zveřejníme informace 
na webových stránkách školy. 

 

Informace o hygienických opatřeních  
  

• Škola přijala hygienická opatření stanovená manuálem vydaným MŠMT a MZd. 
 

Informace související s organizací školního roku vzhledem ke COVID-19 
 
• Slavnostní zahájení školního roku v ZŠ neproběhne v kulturním domě kvůli předcházení vzniku a šíření infekčních 

nemocí, včetně COVID-19. Školní rok zahájíme v kmenových třídách od 7:55 do 8:40. Rodiče žáků 1. tříd se mohou 
zahájení školního roku osobně účastnit ve třídě za podmínky zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a 
vydesinfikování rukou. 

• Do školy nemohou vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění. Pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v 
průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené 
samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování 
zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy. 

• Zákonní zástupci dětí a žáků a další osoby mohou vstupovat do vnitřních prostor školy pouze v nejnutnějších 
případech: 
✓ S vědomím zaměstnance školy pověřeného dohledem u vstupních dveří a šaten,  
✓ S vědomím zaměstnance školy v případě sjednané schůzky,  
✓ V případě potřeby navštívit zaměstnance školy v souvislosti bezprostředně se vzděláváním a výchovou 

dítěte/žáka 
 
V Sedlištích dne 26. 8. 2020 
Mgr. David Hubeňák 
ředitel školy 
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