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INFORMACE PRO RODIČE K PROVOZU ŠKOLY OD 18. LISTOPADU 2020
Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve
školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 ( https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro
vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro
nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5
minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed kaţdé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu
https://bit.ly/3pl4JwY).
Provoz mateřské školy
Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je
zachován jako doposud, tedy za dodrţení provozních pravidel podle Manuálu.
 Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby
pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Provoz základní školy
Je povolena osobní přítomnost ţáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto ţáky se tedy obnovuje
povinná prezenční výuka.
Pro ostatní ţáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 Ţáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po
celou dobu pobytu ve škole. Ţáci by měli mít s sebou ve škole alespoň 2 roušky.
 Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 Za dodrţení podmínky homogenity skupiny ţáků jedné třídy je umoţněn provoz školní druţiny.
Školní stravování
 Školní jídelna je v provozu.
 Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze ţáci v prezenční výuce. Ostatní ţáci si
mohou stravu odebrat výdejním okénkem do jídlonosičů.
 Ţáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 Ţáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby
konzumace stravy.
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