Informace o provozu školy ve školním roce 2020/20021
vzhledem ke covid-19 – pozor ZMĚNA!!!

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v pondělí 7. září 2020 za respektování pokynů a doporučení obsažených
v dokumentu MŠMT ČR zveřejněného 17. 8. 2020 a dále upraveného a doplněného 25. 8. 2020 „Provoz škol
a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“ (celý dokument
na https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari).
Z výše uvedeného dokumentu uvádíme následující podstatné platné informace:
 Škola zajistí v rámci své kompetence dodržování základních hygienických pravidel, zejména
dezinfekci rukou, častější úklid a dezinfekci prostor školy.
 Činnost školy bude zahájena v plném rozsahu.
 Od žáků nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.
 Postup u žáků s příznaky onemocnění covid-19
a) Bude-li zjištěno podezření na onemocnění při vstupu žáka do budovy školy, nebude zletilý žák do budovy
vpuštěn; nezletilý žák bude izolován v k tomu určené místnosti a bude kontaktován jeho zákonný zástupce
(neprodleně zajistí odvoz žáka).
b) Budou-li příznaky onemocnění u žáka zjištěny v době jeho pobytu ve škole, opustí zletilý žák budovu školy
s použitím roušky; nezletilý žák bude izolován, bude kontaktován jeho zákonný zástupce (neprodleně zajistí
odvoz žáka).
V obou uvedených případech žák či zákonný zástupce nezletilého žáka neprodleně telefonicky kontaktuje
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. (Doporučujeme, abyste si ověřili / zjistili aktuální
telefonický kontakt na ošetřujícího lékaře a měli jej při sobě.)
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění
(alergie, rýma, kašel atd.), je umožněn vstup do školy pouze tehdy, prokáže-li, že netrpí infekčním
onemocněním (potvrzuje praktický lékař).

 V případě nařízení karantény u nadpoloviční většiny žáků třídy, dále v případě mimořádných opatření
KHS nebo opatření MZd, v jejichž důsledku bude znemožněna přítomnost žáků ve škole, bude
zahájena DISTANČNÍ VÝUKA, jež je pro žáky povinná. Potřebné průběžné informace naleznete na
webových stránkách školy a budou vám sděleny prostřednictvím zpráv přes Edookit.

Informace o zahájení školního roku 2020/20021
 1. týden výuky (7. – 11. 9. 2020)
1. ročníky:

2. – 4. ročníky:

po 1. – 2. hodina

TŘÍDNICKÉ HODINY

út 1. – 4. hodina

TŘÍDNICKÉ HODINY

st – pá

výuka dle ROZVRHU (lichý týden)

po 1. – 2. hodina

TŘÍDNICKÉ HODINY

út – pá

výuka dle ROZVRHU (lichý týden)

 2. týden výuky (14. – 18. 9. 2020)
1. ročníky:

2.– 4. ročníky

po – st

ADAPTAČNÍ DNY

čt – pá

výuka dle ROZVRHU (sudý týden)

po – pá

„PLENÉROVÝ TÝDEN“
(dle aktivit jednotlivých ateliérů)

POZOR ZMĚNA!

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, vážení žáci,

oznamujeme vám, že školní rok 2020/2021 bude z technických důvodů (stavební
práce v interiéru školy)
zahájen až v pondělí 7. září 2020 v 8:00 hodin.

vedení školy

