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Opatření ředitelky k osobní přítomnosti žáků ve škole v období  

od 1.6. do 30. 6. 2020 

 

Vzhledem k flexibilitě, a především připravenosti naší školy využíváme možnosti 

vyhlášené MŠMT ze dne 27. 5. 2020 a zahajujeme provoz již od 1. června 2020 a 

využíváme rozhodnutí ministra školství ze dne 28. 5. 2020 a znovu otevíráme školu pro 

děti přípravného stupně, žáky 1. stupně i žáky 2. stupně. Na základě současného nařízení 

ministerstva ze dne 28.5.2020 oznamujeme, že pro žáky Praktické školy dvouleté 

otevíráme školu v nejbližším možném termínu, a to od 8. 6. 2020.  Od 1. 6. 2020 je možné 

pro tyto žáky zajistit individuální péči mimo školu v době od 8:00 do 14:30 hod.  

 

Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná. 

 

PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY 

Rodiče jsou povinni: 

➢ Důkladně pročíst a podepsat Opatření ředitelky školy k osobní přítomnosti žáků 

ve škole v období od 1.6. do 30. 6. 2020 

➢ Podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění, seznámení s rizikovými faktory a se zvýšeným epidemiologickým 

rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob 

Bez podepsaných dokumentů nebude dítě do školy přijato.  

Veškeré dokumenty ke stažení naleznete na webu školy – www. specialniskolavrchlabi.cz 

Rodiče přihlášených žáků nemohou ve dnech, kdy žák navštěvuje školu, pobírat ošetřovné! 

Škola eviduje docházku žáků. 
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PROVOZNÍ ZMĚNY V DOBĚ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ 

➢ Děti budou přijímány do školy pouze od 7.50 do 8.00 hod. – třída I.Z 

➢ Konzultační hodiny budou probíhat 5 dní v týdnu: pondělí–pátek v době od 8 do 12.30 

hod. 

➢ Maximální počet žáků ve skupině se řídí § 25 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, s tím, že maximální 

počet žáků ve skupině je 15 a je nezbytné dodržet zásadu 1 žák v lavici ve třídě.  

➢ Odpolední výuka probíhat nebude. Žáky si rodiče vyzvednou po 13 hodině u jídelny. 

➢ Žáci, kteří na obědy do školní jídelny nechodí, odcházejí ze školy ve 12.30 hod. 

➢ Vzhledem k pozdějšímu času obědů doporučujeme dvě svačiny (popř. jednu větší 

svačinu) 

➢ Vstup doprovázejícím osobám do školy je zakázán, rodiče dítě předávají 

pověřenému pedagogickému pracovníkovi před školou – ve dveřích 

➢ Žáky odvádí pedagogický pracovník přímo do kmenové třídy – omezuje se shlukování 

dětí v jednom prostoru 

➢ Minimalizujeme velké shromažďování osob před školou 

➢ Žáci nemusí nosit roušku 

➢ Žáci mají zakázáno nosit z domova do školy hračky a plyšáky 

➢ Vzhledem ke skutečnosti, že situace neumožňuje zachovávat rozestupy nejméně 

1,5 m, jsou všichni zaměstnanci školy povinni používat ochranné prostředky 

dýchacích cest ve všech společných prostorách školy i ve třídě. Pedagogičtí 

pracovníci mají k dispozici ochranné pomůcky – štíty a roušky  

➢ Pro ošetření rukou mají k dispozici dezinfekce, gely, které povinně používají na základě 

metodiky MŠMT. 

➢ Dle vlastního uvážení nosí rukavice. 

➢ Žáci po příchodu a po každém vzdělávacím bloku si vydezinfikují nebo umyjí ruce ve 

své třídě, za provedené úkony odpovídá pověřený pedagogický pracovník. 

➢ Ve třídách a dalších prostorách školy se bude často intenzivně větrat, minimálně 2 x za 

hodinu po dobu 5 minut, za provedené úkony odpovídá pověřený pedagogický 

pracovník. 

➢ Sociální zařízení jsou vybaveny jednorázovými papírovými ručníky 
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➢ Úklid a dezinfekce sociálního zařízení bude probíhat minimálně jednou denně, 

dezinfekce předmětů a ploch míst dotyků rukou (kliky dveří, zvonek, spínače světla, 

vodovodní baterie, WC apod.) průběžně několikrát denně 

➢ Škola vede evidenci o docházce žáků do školy 

➢ I nadále probíhá distanční výuka žáků, komunikace a konzultace se zákonnými 

rodiči, kteří si dítě ponechávají doma. 

 

 

STRAVOVÁNÍ 

➢ Školní stravování – ve školní jídelně v čase 12.45 hod. 

➢ Ve školní jídelně nebude výběr z více obědů, vaří se pouze jedno jídlo. 

 

 

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19 

➢ Pokud dítě bude jevit jakékoliv náznaky nachlazení např. rýma, kašel, nebude dítě 

vpuštěno do budovy školy (hrozí riziko nákazy dalších dětí) 

➢ Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVD-19, škola bude 

kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte a o podezření 

zároveň informovat spádovou hygienickou stanici.  

➢ V tomto případě škola ostatní děti umístí do jiné místnosti nebo změní vzdělávání na 

pobyt venku, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.  

➢ Stejný postup škola provede v případě, že se příznaky v průběhu práce objeví u 

zaměstnance.  

 

Děkujeme všem za respektování hygienických nařízení, doprovázejícím osobám za 

nevstupování do budov školy a školní družiny, trpělivost i vzájemnou ohleduplnost.  

 

 

S obsahem jsem se seznámil/a beru na vědomí 

 

V ………………….. dne                          

                                                                          -------------------------------------------------------- 

       Podpis zákonného zástupce 
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