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Informace pro zákonné zástupce (ZZ) 

 
Vážení rodiče našich žáků, 
 
prázdniny definitivně končí a my se připravujeme na návrat našich žáků – Vašich dětí – zpět 
do školy. S tímto návratem souvisí množství hygienických opatření, která jsme v předešlých 
letech nemuseli řešit, nyní jsou ale aktuální. Ministerstvo školství vydalo pro školy několik 
doporučení, jimiž se musíme řídit a z nichž vycházejí základní pravidla a povinnosti, která 
budou i v naší škole od 1. 9. 2020 nastavena. Zároveň s nimi Vám posílám i shrnutí dalších 
informací, týkajících se situace kolem COVID-19: 
 

 osoby (žáci, zaměstnanci, ostatní osoby) s příznaky infekčního onemocnění nemohou do 
školy vstoupit, 

 vstup cizích osob do školy bude minimalizován, umožněn pouze po předchozí domluvě 
osoby se zaměstnancem školy, 

 každá třída, všechny vchody do školy a sociální zařízení jsou vybaveny dezinfekčními 
roztoky; každá osoba (žáci, zaměstnanci, ostatní osoby) má povinnost tento roztok 
používat, 

 výlety, exkurze, kulturní a sportovní akce, soutěže… nebudou školou v I. pololetí školního 
roku 2020/2021 až na výjimky organizovány; výjimku budou tvořit pouze akce pořádané 
ve venkovních prostorech; organizace akcí ve II. pololetí bude přizpůsobena momentální 
hygienické situaci, 

 ve ŠD nebudou probíhat minimálně po dobu I. pololetí zájmové kroužky, při kterých se 
mísí žáci z různých oddělení, 

 jestliže jsou již při příchodu žáka do školy patrny příznaky infekčního onemocnění a je 
přítomen ZZ žáka, žák není vpuštěn do budovy školy – ZZ má povinnost telefonicky 
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu, 

 jestliže jsou již při příchodu žáka do školy patrny příznaky infekčního onemocnění a není 
přítomen ZZ žáka nebo se příznaky vyskytnou během pobytu ve škole – dojde 
k umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace 
žáka od ostatních přítomných ve škole a současně k informování ZZ s ohledem na 
bezodkladné vyzvednutí žáka - ZZ má povinnost telefonicky kontaktovat praktického 
lékaře, který rozhodne o dalším postupu,  

 škola je vybavena bezdotykovými teploměry, v případě potřeby bude žákovi změřena 
teplota, přičemž v souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální 
tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C, 

 ZZ má povinnost být se školou v kontaktu (brát telefony) a zajistit rychlé vyzvednutí žáka 
ze školy, 

 žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn 
vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – tuto skutečnost 
potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, 

 prosíme ZZ, aby vybavili svoje dítě rouškou, kterou bude mít pro případ potřeby uloženu 
v hygienickém obalu ve své tašce a denně ji bude nosit do školy, 

 v případě onemocnění žáka nebo jiného člena rodiny COVIDem-19 informuje ZZ o této 
skutečnosti co nejdříve TU, 

 v případě jiné nemoci žáka platí jako dosud, že ZZ informuje TU nejpozději třetí den 
nemoci, 

 na slavnostní zahájení šk. roku pro žáky 1. tříd bude umožněn vstup pouze dvěma 
doprovázejícím osobám. 
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Vážení rodiče, 
 
v žádném případě nechceme, aby šly děti do školy vystrašené. Přesto Vás prosím, abyste 
jim připomínali dodržování základních hygienických pravidel a například jim „zakázali“ 
ochutnávat cizí svačiny a dělit se se spolužáky o svoje pití. Snažím se to psát s lehkou 
nadsázkou, ale věřte, že při běžné praxi sdílí spoustu svačin spousta spolužáků. 
Vaše děti budou hned 2. 9. třídními učiteli poučeny a s bezpečnostními pravidly seznámeny. 
Během školního roku jim zásady bezpečného chování budeme připomínat a kontrolovat 
jejich plnění.  
 

Pokyny MŠMT najdete zde: https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual 
 
Děkuji Vám za spolupráci a věřím, že to společně zvládneme tak, abychom prožili rozumně 
klidný školní rok. 
 
Přelouč 27. 8. 2020              Mgr. Magda Pacáková 
           ředitelka školy 
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