
MANUÁL MŠMT v podmínkách naší školy, školní družiny, školní jídelny 

 
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

v úvodu si dovoluji popřát jménem svým i jménem celého týmu, Vám i Vašem dětem, klidný 

školní rok 2020/2021. V souladu s dokumenty „Manuál MŠMT vzhledem ke COVID 19“ a 

nařízení Ministerstva zdravotnictví o mimořádném opatření Vás tímto informuji, že s účinností 

od 1. 9. 2020 platí:  

 

• Vstup do objektu:  

 

✓ Cizí osoba vstupuje do objektu školy, školní družiny a školní jídelny pouze na 

nezbytně nutnou dobu a jen v nutných případech s ochrannými prostředky 

dýchacích cest – rouška, respirátor, šála, šátek. NEPLATÍ PRO ŽÁKY A 

ZAMĚSTNANCE 

✓ Osoby s příznaky infekčního onemocnění NEMOHOU do objektu školy, školní 

družiny a školní jídelny VSTOUPIT 

 

• Dodržování zásady osobní a respirační hygieny: 

✓ správná technika mytí rukou 

✓ kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a 

následně si umýt ruce 

DOPORUČENÁ ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM 

ZDRAVOTNICTVÍ: 

 

❖ Dodržování zásad osobní a provozní hygieny 

❖ Skupinová izolace, event. sociální distance 

❖ Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory, šála, šátek) a řádná respirační 

hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených 

u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví 

– tzv. semafor 

 

• Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID 19 na základě §7 odst. 3 

zákona o ochraně veřejného zdraví 

✓ Příznaky infekčního onemocnění při příchodu žáka v doprovodu zákonného 

zástupce  

§ Žák není vpuštěn do školy 



MANUÁL MŠMT v podmínkách naší školy, školní družiny, školní jídelny 

 
 

✓ Příznaky infekčního onemocnění při příchodu žáka bez doprovodu zákonného 

zástupce 

§ Informace zákonnému zástupci o nutnosti bezodkladného vyzvednutí 

dítěte  

✓ Příznaky infekčního onemocnění se vyskytnou v průběhu výchovně-

vzdělávacího procesu 

§ Neprodleně poskytnutí roušky, převedení žáka do izolace, okamžitá 

informace zákonnému zástupci s ohledem na bezodkladné vyzvednutí 

žáka, opuštění žáka v co nejkratším čase  

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

Naším společným cílem je co nejmenší frekvence karanténního opatření, proto Vás 

prosím, sledujte aktuální zdravotní stav Vašeho dítěte a neposílejte do školy dítě se 

zvýšenou teplotou a s respiračními obtížemi. 

Prosíme sdělte třídní učitelce, zda je Vaše dítě alergik či astmatik. 

 

Veškeré změny, nová opatření Vám budou zasílány prostřednictvím dálkové 

komunikace-Elektronická žákovská knížka Zprávy. Případné dotazy směřujte na třídní 

učitelky.  

Vše společně zvládneme! 

Děkuji za součinnost.  

 

S pozdravem a s přáním pevného zdraví 

Mgr. Renata Jakubíková, ředitelka školy 

 


