
ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY: 
 

I Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními 
předpisy. 

I Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.  

I Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob 
před budovou školy.  

I Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či 
kurzech. 

I Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd. O konkrétním znění 
mimořádných opatření MZd bude vedení škol informováno prostřednictvím datových schránek. Další 
pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného 
stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická 
opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd. 

I Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny. *  

 

 

D Při zahájení školního roku třídní učitelé aktualizují kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu 
včetně zákonných zástupců žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily). Všechny údaje ošetřují 
v souladu se zásadami GDPR. 

D Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech 
zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce formou webu školy, školních nástěnek a přes třídní 
učitele až po sekretariát, vedení jednotlivých úseků a vedení školy. 

D Systém sdílení informací: onemocnění či nařízenou karanténu žáka hlásí rodič popř. zákonný zástupce 
třídnímu učiteli nebo na sekretariát telefonicky (kontakty na stránkách školy), zaměstnanec hlásí 
onemocnění vedoucímu úseku (střediska) nebo řediteli školy, aktuální oznámení budou vyvěšována na 
nástěnce školy a také na webu školy a zasílána žákům a rodičům či zákonným zástupcům prostřednictvím 
systému Bakaláři. 

D Škola průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné 
kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 

D Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění 
nemohou do školy vstoupit. 

D Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení je omezen, což se 
netýká strávníků ve školní jídelně. Pro ty je vyčleněna zóna s nastavením příslušných protiepidemických 
opatření podle pravidel vyplývajících ze semaforu. Žáci nesmějí ke vchodu do jídelny používat vchod pro cizí 
strávníky.   

D Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního 
vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí. (v závislosti na aktuální 
epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd; přičemž epidemiologická situace v době plánování 
(objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce). 

D Škola vyhodnotila a zvážila nutnost a organizaci přesouvání žáků mezi učebnami a v dalších prostorách 
školy – např. omezila přechod žáků do učeben na DM s cílem snížení rizika nákazy covid-19.  

D Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem 
(naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných 
těmito subjekty s žáky školy a zaměstnanci školy. Při střídání provozů je třeba zajistit řádné provětrání, úklid 
a dezinfekci všech užívaných prostor.  

 


