Dobrý den, vážení rodiče,
dne 18. 8. 2020 jsme obdrželi od MŠMT ČR „manuál“ Provoz škol a školských zařízení
ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, který slouží školám jako pomůcka
při organizaci poskytování vzdělávání a školských služeb (dále jen „výuka“) ve školním roce
2020/2021.
V souladu s tímto dokumentem bychom vás chtěli seznámit s některými důležitými
informacemi, které se bezprostředně týkají vašich dětí, popřípadě vás. Zároveň bychom vás
chtěli upozornit na to, že vzhledem k tomu, že se situace neustále vyvíjí, může do otevření
školy dojít ještě k některým změnám. Pokud toto nastane, budeme vás neprodleně
informovat.
Proto vás prosíme, abyste sledovali naše zprávy, které vám budeme posílat prostřednictvím
eŽK, popřípadě sledovali vyvěšené informace na našem webu zsmltu.cz. Děkujeme.
1. Školní rok bude zahájen 1. 9. 2020, a to obvyklým způsobem – nejsou stanovena žádná
závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu do budovy školy a pohybu osob před
budovou školy.
2. Přivítání prvňáčků proběhne 1. 9. 2020 v 8:00 h před pavilonem prvního stupně (růžový).
Do budovy školy budou vpuštěni pouze žáci v doprovodu svého třídního učitele.
3. Informativní schůzky pro rodiče prvňáků proběhnou 1. 9. 2020 od 17:00 h v kmenových
učebnách tříd. Žádáme rodiče, aby při vstupu do školy a po celou dobu pobytu v budově
školy měli na ústech roušku. Děkujeme.
4. Nejsou stanovena ani žádná závazná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních ŠD a ŠK.
5. Žáci při vstupu do budovy školy nemusí mít roušky.
6. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
7. Abychom byli připraveni na řešení případných mimořádných situací, musíme aktualizovat
kontakty na vás, zákonné zástupce. Proto se na vás na začátku školního roku obrátí třídní
učitelé s žádostí o potvrzení, popřípadě o nahlášení změny, vašeho telefonního čísla, emailové adresy a korespondenční adresy (adresy vašeho pobytu). Pokud je to možné,
poskytněte kontakty na oba zákonné zástupce. Předem děkujeme za spolupráci.
8. Informativní schůzky pro rodiče 2. – 5. tříd proběhnou 3. 9. 2020 od 16:30 h, 6. – 9. tříd
3. 9. 2020 od 18:00 h. Žádáme rodiče, aby při vstupu do školy a po celou dobu pobytu
v budově školy měli na ústech roušku. Děkujeme.
HYGIENICKÁ PRAVIDLA
1. Do budovy školy nevstupuje žádná osoba, která vykazuje některou ze známek infekčního
onemocnění (respirační potíže, zvýšená teplota nad 37°C, atd.).
2. Jakákoliv dospělá osoba, která není zaměstnancem školy, smí vstoupit do společných
prostor školy výhradně jen se souhlasem ředitele školy, popřípadě jiné, jím pověřené
osoby. V souvislosti s tímto bodem vás žádáme, abyste, pokud to není nezbytně nutné,
přednostně využívali telefonní nebo elektronickou komunikaci s pracovníky školy.
V opačném případě kontaktuje příslušného pracovníka školy prostřednictví telefonu
u hlavního vchodu (v zádveří).

3. Při každém vstupu do budovy školy použijte dezinfekci. Použijte dávkovač s dezinfekcí,
který je umístěn u každého vchodu. Použitá dezinfekce se neotírá – nechává se na rukách
zaschnout.
KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
1. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Proto jsou povinny
zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a
zajistit pro něj dohled dospělé osoby. Prosíme zákonné zástupce, aby pro tento případ
vybavili své dítě rouškou, kterou bude nosit v tašce. Děkujeme.
2. Pro zajištění této povinnosti je nutné volit následující postup:
- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a je přítomen zákonný zástupce –
žák není do budovy školy vpuštěn,
- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce
- škola neprodleně oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci a informuje ho
o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy; pokud to není možné, postupuje
se podle následujícího bodu,
- příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – žák si
neprodleně nasadí roušku a bude umístěn do předem připravené samostatné
místnosti a současné bude informován zákonný zástupce žáka s ohledem
na bezodkladné vyzvednutí žáka,
- ve všech uvedených případech zákonný zástupce informuje praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu,
- žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn
vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení vydává
praktický lékař).

Vážení rodiče, všechny výše uvedené body vycházejí z manuálu MŠMT. O případných
dalších opatřeních, popř. změnách a upřesněních, vás budeme neprodleně informovat.
Přejeme vašim dětem, vám i nám, abychom tato opatření museli využívat v co nejmenší
míře.

Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy

