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Vážení rodiče, 

 

zítra začíná nový školní rok, ve kterém se neobejdeme bez řady opatření vzhledem k prevenci 

šíření covid-19. 

 

Shrnutí základních opatření s ohledem na provoz a podmínky školy: 

 V tuto chvíli povinné nošení roušek ve společných prostorách školy nezavádíme 

(budeme reagovat na vývoj situace a doporučení HSHMP). 

 Doporučujeme nošení roušky v ranní družině a koncové družině, kde dochází ke 

spojování dětí z různých oddělení. 

 Všichni žáci budou podrobně poučeni o hygienických a protiepidemických opatřeních. 

 Je zajištěno dostatečné množství mýdla, dezinfekce na ruce a jednorázových 

papírových utěrek. 

 Dezinfekce prostor je zajištěna dle pokynů v manuálu MŠMT (např. častější 

dezinfekce rizikových prvků – kliky, baterie umyvadel, apod.) 

 Vstup všech cizích osob (rodiče, návštěvy, apod.) do budovy školy bude omezen na 

nezbytné minimum a bude umožněn pouze s rouškou, nejlépe po předchozí 

domluvě. 

 Do budovy školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění, 

nebudou vpuštěny. 

 V případě, že žák bude vykazovat příznaky infekčního onemocnění, budou zákonní 

zástupci vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte a kontaktování praktického lékaře. 

 Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění je vstup umožněn pouze 

v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický 

lékař pro děti a dorost. 

 V případě výskytu onemocnění covid-19 škola informuje žáky i zákonné zástupce o 

vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených HSHMP. 

Všichni pedagogové se na Vaše děti těší. Apeluji na Vaši zodpovědnost a věřím, že nenastane 
situace, kdy pošlete do školy dítě vykazující známky jakéhokoliv infekčního onemocnění. 
Ohrozili byste zdraví nejen jeho spolužáků, ale i zaměstnanců školy. 
 
Věřím, že společně vše zvládneme. Přeji Vám pevné zdraví. 
 
Mgr. Jana Jeřábková, ředitelka školy 
 

V Praze 31.8.2020 
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