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V Praze dne 31. 8. 2020 

Vážení rodiče, 

zítra začne nový školní rok a bohužel se neobejdeme bez řady opatření k prevenci šíření 

Covid-19. Můžeme mít každý svůj osobní názor, ale škola jako státní instituce musí respektovat nařízení 

ministerstev školství a zdravotnictví a krajské hygienické stanice. 

Dovolte mi je shrnout a upřesnit s ohledem na provoz a podmínky naší školy: 

• na začátku školního roku budou žáci podrobněji než obvykle poučeni o hygienických 

pravidlech 

• v tuto chvíli povinné nošení roušek ve společných prostorách školy nezavádíme (budeme 

však reagovat na vývoj situace) 

• žáci mají k dispozici dostatek mýdla, dezinfekce na ruce a jednorázových papírových utěrek 

(textilní ručníky nejsou možné) 

• dezinfekce prostor je zajištěna dle pokynů v manuálu MŠMT (i nad rámec pokynů) např. 

častější pravidelná dezinfekce rizikových prvků – kliky, baterie umyvadel apod. 

• omezení vstupu do budovy školy pro cizí osoby (rodiče, návštěvy apod.) 

• vstup všech osob bude omezen na nezbytné minimum a v případě, že osoba vstupující 

do školy bude projevovat příznaky respiračního onemocnění, NEBUDE DO ŠKOLY 

VPUŠTĚNA 

• vstup pouze s rouškou (platí pro návštěvy)  

• při ostatních aktivitách v prostorách školy (kroužky apod.) je zajištěno řádné provětrání, úklid 

a dezinfekce 

Žákům při vstupu do školy budeme namátkově měřit teplotu. V případě, že žák bude 

vykazovat příznaky při příchodu nebo v průběhu vyučování, budete jako zákonní zástupci vyzváni k 

okamžitému vyzvednutí dítěte (postup dle zákona o ochraně veřejného zdraví §7 odst.3). 

V případě, že žák má rýmu a kašel jako projev alergického nebo chronického 

onemocnění, je nutné toto doložit potvrzením od lékaře – dětský lékař nebo specialista. Tuto 

skutečnost nezapomeňte také uvést v aktualizaci údajů do školní matriky. 

Školní družina 

Podle MŠMT je největším rizikem školní družina. Stejně jako ve všech ostatních prostorách 

školy bude kladen důraz především na hygienu a dezinfekci rukou. Účast v ranní a večerní družině 

je možná pouze s rouškou. 

Vážení rodiče,  

více než kdy jindy apeluji na Vaši zodpovědnost. Věřím, že se nestane, že byste poslali do 

školy dítě, které vykazuje známky jakéhokoliv infekčního onemocnění. Pokud byste takové dítě do 

školy poslali, ohrozili byste zdraví nejen jeho spolužáků, ale i zaměstanců, což by mohlo vést k uzavření 

školy. 

Věřím a doufám, že vše společně zvládneme. Přeji Vám pevné zdraví a nervy.  

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy 


