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Vážení rodiče, 

z důvodu špatné epidemiologické situace se Vláda ČR usnesla na vydání krizového opatření, 

kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. 

Od 4. ledna 2021 bude provoz naší školy dle pokynů z MŠMT probíhat následovně: 

Mateřská škola 

Provoz mateřských škol je zachován jako doposud za dodržení protiepidemiologických opatření.   
Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.  

Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor MŠ je možný jen v nezbytně nutných 
případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.  
 

Základní škola 

1. – 2. ročník 
• Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků. Bude probíhat běžná výuka ve škole dle rozvrhu. 

• Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu 
pobytu ve škole.  
• Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. 

• Doporučuje se během dne zařadit pohyb žáků na čerstvém vzduchu. 
• Provoz školní družiny v běžném režimu. 
• Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných 
případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.  
 

 

3. – 5. ročník 
Pro tyto žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.  Žáci se budou vzdělávat  na dálku opět 
prostřednictvím aplikace TEAMS dle stanoveného rozvrhu. Bude platit stejný rozvrh pro připojování do on-
line výuky jako na podzim. Pokud se žák nebude moci připojit, musí zákonný zástupce žáka z vyučovací 
hodiny omluvit. V případě problémů vše individuálně konzultujte s třídním učitelem. Rozvrh on-line hodin 
obdrží žáci na své emaily a je zveřejněn i na stránkách jednotlivých tříd. 
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický 
pracovník), u kterých může být přítomen i zákonný zástupce žáka. Tyto konzultace je potřeba předem 
domluvit s vyučujícím dle potřeb žáka.   

 

Školní jídelna 

Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které 
neslouží pro veřejnost.  

• Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy 
přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat do nádob. 
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd (za stejnou cenu jako při běžné 
výuce), je potřeba vše konkrétně dojednat s vedoucí školní jídelny. 
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby 
konzumace stravy.  
• Na pondělí 4. ledna 2021 bude připravena strava pro všechny přítomné žáky jako obvykle (oběd, 
svačinka). 


