
Provoz základní školy ve školním roce 2020/21 

vzhledem ke covid -19 
 

Záměrem MŠMT i naší školy je umožnit ve školním roce 2020/2021 průběh výuky  

a dalších školních aktivit v co největším rozsahu. 

 

 Provoz školy: 
 Slavnostní uvítání prvňáčků proběhne 1. září v jednotlivých třídách na odloučených 

pracovištích, přítomnost rodičů a rodinných příslušníků bude umožněna, ale žádáme  
o použití roušky.  

 Od žáků před prvním příchodem do školy nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti. 

 Pro vstup žáků do budovy školy a pohyb osob před budovou školy platí běžná pravidla. 

 Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních 
školní družiny. Zvážíme nutnost přesouvání žáků mezi učebnami, budeme minimalizovat 
kontakt žáků 1. a 2. stupně. 

 Nábory do aktivit jiných subjektů (SVČ, Rytmus,…) budou organizovány formou letáků, 
www stránek jednotlivých organizací.  

 Nákup a prodej pečiva o velké přestávce je na jednotlivých pracovištích ukončen (pečivo 
Wilk, Dopes). 

 Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny,  
pořadatelům soutěží a přehlídek se doporučuje posunout jejich konání až na jarní měsíce 
roku 2021. 

 Škola informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech 
zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce, bude zdůrazňovat zásady osobní  
a respirační hygieny. 

 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy. 

 Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy bude omezen na co 
nejkratší dobu a budeme požadovat používání roušek. 

 Škola v průběhu školního roku bude zvažovat nutnost konání aktivit, které nejsou pro 
naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci 
vyššího počtu žáků (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno 
takové aktivity konat nebude. 

 
 Hygienická pravidla: 

 U vstupu do budovy školy, v každé učebně, ve školní jídelně, u tělocvičny jsou k dispozici 
prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  

 Po příchodu do budovy si každý žák důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem, 
popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu 
svého pobytu ve škole.  

 Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy 
pohybují, důraz je kladen na dezinfekci. 

 Škola je vybavena dezinfekčními a čisticími prostředky, bezkontaktním teploměrem, 
přiměřeným počtem roušek. 

 Vedení školy bude průběžně sledovat lokální vývoj situace v rámci systému semafor. 
 

 



 
Školní stravování: 

 V rámci možností škola zajistí oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin – rozložíme 
vydávání obědů v delším čase, vytvoříme v jídelně sektory. 

 Důraz bude kladen na nutnost mytí nebo dezinfekci rukou před odebráním stravy. 

 Nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků  
a využívání samoobslužných bufetů (saláty, nápoje). 
 

       Školní družina: 

 Oddělení školních družin budou tvořena tak, aby účastníci byli z co nejméně různých tříd 
a ročníků. 

 
 

 

 
 

 

 
   
 
 
 
 
  

 
 


