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2020/2021 vzhledem ke COVID -19 

 

• Slavnostní zahájení 1. září 2020 

se bude konat pro žáky 2. – 5. ročníku ve třídách s vyloučením veřejnosti od 8 do 8.30 hod. 

Žáci 1. ročníku budou slavnostně přivítáni ve svých třídách. Povolen je doprovod maximálně  

2 zákonných zástupců. Příchod do školy: 1. A: 8.40 hod  

                                                                   1. B: 8.50 hod  

                                                                   1. C: 9.00 hod 

Žáci se nemusí přezouvat, žáci 1. ročníku si přinesou aktovky. 

 

Provoz školského zařízení -  školní družiny od 2. 9. 2020  

Ranní provoz ŠD  od 6,30 do 7,30 bude omezen pouze pro žáky 1. – 2. ročníku po dobu platnosti 

nařízených postupů k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 

onemocnění COVID -19. 

Odpolední provoz bude v plném rozsahu od ukončení výuky do 16 hodin: 

1. oddělení: 1. A+1. B 

2. oddělení: 1. C+3. A 

3. oddělení: 2. A+4. A 

4. oddělení: 2. B+4. B 

5. oddělení: 3. B 

 

• Provoz školského zařízení – školní jídelny  

bude zahájen v plném rozsahu na základě řádného přihlášení strávníků od 2. 9. 2020. Z důvodu 

nezbytnosti dodržování mimořádných hygienických opatření bude prodloužena doba výdeje 

obědů až do 14 hodin. 

Pravidelná výuka v  základní škole a provoz školských zařízení 

budou zahájeny od 2. 9. 2020 v plném rozsahu. 

S ohledem na platná doporučení manuálu MŠMT Vás upozorňujeme na  skutečnost, že žákovi 

s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které nejsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do školy 

pouze v případě, prokáže-li se, že netrpí infekční nemocí. Škola má povinnosti předcházet 

vzniku a šíření infekčních nemocí ze zákona o ochraně veřejného zdraví.  



V případě projevů příznaků onemocnění máme povinnost žáka při příchodu nevpustit do 

budovy školy. Při příznacích patrných po příchodu žáka máme povinnost žáka izolovat                  

a informovat zákonného zástupce o bezodkladném vyzvednutí žáka ze školy. Zákonný zástupce 

má povinnost telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  

Cizí osoby do školy vstupují pouze omezeně podle nastavení příslušných protiepidemických 

opatření. Zákonní zástupci mají vstup do školy umožněn pouze v době příchodu žáků do školy 

tj. od 6,30 do 7,55 nebo v době vyzvedávání žáků po ukončení výuky, oběda nebo ŠD od 11,40 

do 16,00 hod, a to do prostor za hlavními dveřmi na dobu nezbytně nutnou, v případě platného 

nařízení s ochrannými prostředky dýchacích cest. U vstupu do budovy jsou k dispozici 

prostředky k dezinfekci rukou. 

Školní aktivity, při kterých dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí, budou v průběhu 

školního roku omezeny. 

Plavecká výuka žáků 2. a 3. ročníku proběhne. 

• Možnosti případného vzdělávání na dálku  

V případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními 

MZd znemožněna osobní přítomnost  žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace: 

a/ prezenční výuka - karanténa či opatření  se týká pouze omezeného počtu žáků a nepřekročí 

více jak 50% účastníků konkrétní třídy 

b/ smíšená výuka - karanténa či opatření  se týká více jak 50% účastníků konkrétní třídy 

c/ distanční výuka – pokud je zakázána přítomnost žáků  jedné celé třídy / oddělení ve škole. 

Škola se bude řídit dle stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví a nařízení 

správních orgánů. Na základě toho může být také zakázán pohyb a pobyt ve školách a školských 

zařízeních bez ochranných prostředků.   

Děkuji za pochopení 

 

                                                                                                    Mgr. Jarmila Motlíčková 

V Hrušovanech u Brna dne 26. 8. 2020 ředitelka školy 

 


