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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/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.  
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy 
školy a pohybu osob před budovou školy. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu 
dětí/žáků/studentů ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech. Nicméně škola bude 
regulovat tvorbu skupin pro výuku a život školy hlavně v předmětech tělesná výchova, sborový zpěv, 
školní družině, jídelně, na chodbách, o přestávkách apod. Pokud dojde k situaci, že se v některé třídě 
objeví nákaza a zároveň tato třída bude muset být spojená s jinou třídou, nařídí vyučující na tuto 
hodinu všem zúčastněným roušku. 
Do časově tematického plánu konkrétně zařaďte tyto okruhy: 

1. Které učivo bylo dostatečně zvládnuto ve škr.r. 2019/2020 

2. Které učivo nebylo dostatečně zvládnuto ve šk.r. 2019/2020 

3. Které učivo se přesune do šk.r.2020/21 

4. Které učivo se vypustí ve škr. 2020/21 

5. Jak budete sledovat a mapovat vzniklé rozdíly mezi žáky a jak hodnotit 

6. Jaké digitální technologie budete používat v případě opakující se distanční výuky 

7. Jak budete komunikovat s rodiči 

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. Pokud u osoby 
přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického 
onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost, u zaměstnanců praktický 
lékař pro dospělé. 
Škola omezí jakékoliv aktivity pro veřejnost /akademie, jarmarky, třídní schůzky apod./. Komunikace 
s rodiči bude nadále probíhat přes Edupage, telefon, poštu a e-mail. 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, zdravotníci školy /Mgr. Pilná 
Hana, Mgr. Arltová Martina/ a třídní učitelé. 
Postup při podezření na nákazu bude následující: 
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student 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/studenta ve škole; neprodleně 
dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému 
způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce 
dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student 
opustí v nejkratším možném čase budovu 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. 
                                                                                                Mgr.Herčík Bohumil, ředitel školy 
 


