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

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

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

Slavnostní zahájení školního roku se pro rodiče a žáky 1. ročníku  uskuteční  1.9.2020 v 7,30 hodin v učebně 
1. ročníku. Je však nutné, aby doprovázející osoby prvňáčka měly zakrytý obličej rouškou. Rodičům žáků 2. 
až 5. ročníku nebude do školy umožněn přístup. Zahájení školního roku bude vzhledem k situaci trvat 
maximálně 30 minut. Všichni žáci si přinesou školní aktovku na učebnice a školní pomůcky.  

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách. 
Případná opatření se budou měnit dle tzv. SEMAFORU pro okres Kolín a dle pokynů ministerstva zdravotnictví 
a KHS. Škola bude provádět úklid prostor dle pokynů MŠMT. Zaměstnanci i žáci, případně i zákonní zástupci, 
budou mít ve škole k dispozici desinfekci. Osobě vykazující příznaky onemocnění bude měřena teplota, dále 
bude oddělena od kolektivu a další postup bude dle pokynů KHS. V případě nachlazení, alergie bude osoba 
zařazena do vyučovacího procesu po předložení zprávy od lékaře, že se nejedná o onemocnění Covid-19. 

Škola omezí jakékoliv aktivity pro veřejnost. Komunikace s rodiči bude nadále probíhat především telefonicky, 
poštou a e-mailem. Pokud bude návštěva rodiče ve škole nutností, bude to po dohodě s vedením školy nebo 
s příslušným pedagogem. 

Případné problémy s podezřením na nákazu bude řešit vedení školy a třídní učitelé. 

Postup při podezření na nákazu bude následující: 

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn do budovy školy; v případě 
dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, 

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či 
nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti 
bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle 
následujícího bodu, 

příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole; neprodleně dojde k 
poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti  ve škole a současně informování 
zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy. 

Pokud bude dítě doma v karanténě, je jeho povinností vypracovávat učiteli zasílané úkoly jako při běžném 
onemocnění. Pokud by bylo doma 50% žáků třídy, musí být zahájena distanční výuka a žák je povinen se jí 
účastnit. 

Pokud žák nebo zaměstnanec bude pobývat v zahraničí, musí se po návratu řídit opět tzv. SEMAFOREM. 

 


