
Provoz ZŠ Na Pěšině ve školním roce 2020/2021 podle manuálu MŠMT: 

Základní informace: 

 Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu, od žáků se 

před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

 Škola upozorňuje, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy 

vstoupit. Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je 

omezen pouze na vestibul a kancelář. Výjimku mohou tvořit třídní schůzky a na 

omezenou dobu také doprovod zákonných zástupců žáků 1. ročníku. 

Základní hygienická pravidla: 

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky v prostorách školy není při standardním 

provozu školy vyžadováno. Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v 

návaznosti na protiepidemická opatření uložená KHS nebo MZd.  

 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně umyje ruce teplou 

vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu 

rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

 Všichni ve škole musí dodržovat 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.  

Podezření na výskyt a výskyt onemocnění covid-19: 

 Zákonní zástupci nepošlou do školy žáka, který vykazuje nějaké příznaky infekčního 

nebo respiračního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, 

dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a 

čichu apod.). 

 Jestliže jsou takové příznaky patrné již při příchodu žáka do školy, a když je přítomen 

jeho zákonný zástupce, žák není vpuštěn do budovy školy. Jestliže zákonný zástupce 

žáka není přítomen, škola mu tuto skutečnost neprodleně oznámí, aby si žáka ze 

školy bezodkladně vyzvednul. 

 Pokud se takové příznaky vyskytnou nebo jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve 

škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do izolace v samostatné 

místnosti. Současně škola informuje zákonného zástupce, aby si žáka ze školy 

bezodkladně vyzvednul. 

 Zákonný zástupce žáka má potom telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který 

rozhodne o dalším postupu. 

 V případě výskytu onemocnění covid-19 bude škola informovat o vzniklé situaci a 

následných krocích v provozu školy stanovených KHS prostřednictvím svých 

webových stránek. 



 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. Tuto skutečnost 

písemně potvrdí praktický lékař pro děti a dorost. 

 Pracovníci školy můžou podle situace měřit tělesnou teplotu bezkontaktním 

teploměrem. 

Prezenční výuka, zdělávání na dálku: 

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

MZd znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole, pak: 

 Jestliže se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí 

více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, 

běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním 

způsobem. 

 Jestliže se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, bude 

škola distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční 

výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. 

 Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo 

plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, 

škola poskytuje pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní 

třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech 

žáků, přechází na distanční výuku celá škola. 

Zajištění školního stravování: 

 Školní stravování bude probíhat v běžné podobě, ale budou ve zvýšené míře 

dodržována hygienická pravidla.  

 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

 

Podmínky provozu školy se můžou měnit podle aktuální epidemiologické situace a podle 

pokynů KHS, MZd nebo MŠMT. 
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