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Vážení rodiče a zákonní zástupci,  
 
v jarním období jsme se potýkali s nastalou situací spojenou s onemocněním Covid 19 a 
školní rok jsme ukončili v omezeném režimu. Onemocnění nezmizelo, ale je tady s námi, 
proto musíme provádět některá preventivní opatření, abychom nepodporovali šíření.  
V současné době se chceme co nejvíce přiblížit běžnému chodu školy a rozsahu výuky. 
Dovoluji si Vás proto seznámit s opatřeními, která v novém školním roce zavádíme. 
Opatření k omezení možného šíření nákazy budou v souladu s doporučeními a nařízeními 
MŠMT a MZd následující: 
 

• U vstupu do školy budou umístěny stojany s dezinfekcí a jednorázové papírové 
ubrousky. Vstupující do budovy si dezinfikují ruce u vchodu nebo východu ze šaten, a 
to po odložení svrchního oblečení a přezutí.  

• Po celou dobu pobytu ve škole si žáci a žákyně důkladně myjí ruce a používají 
dezinfekci, zejména po příchodu do školy, po přezutí, použití WC, před příchodem do 
třídy, o přestávkách před a po jídle. 

• Zájmové kroužky budou svoji pravidelnou činnost provádět v obvyklém rozsahu. 
• Jednotlivé třídy se budou během dne stěhovat do různých učeben. Bohužel není 

v našich možnostech zajistit třídě kmenovou učebnu a stěhování do jiné učebny pouze 
při dělení na skupiny. Proto prosím zvažte vybavení svého dítěte dezinfekčním 
sprejem, jednorázovými ubrousky či rukavicemi, aby si vždy mohlo své místo 
v učebně uklidit. 

• Bude omezen pohyb po chodbách na co nejmenší možnou míru a všichni budou užívat 
nejbližší WC. 

• Nebude dovoleno, aby se žáci a žákyně navštěvovali mezi třídami. 
• Škola určí izolační místnost pro případ, že by některý z žáků měl příznaky nemoci. 
• Ve všech třídách budou umístěny dezinfekční prostředky a jednorázové ubrousky. 
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• Žáci budou mít s sebou ve své školní tašce dvě roušky uložené v sáčku pro případ 
potřeby. 

• Všechny případy nevolnosti nebo jiných případů choroby budou žáci a žákyně hlásit 
v kanceláři školy, vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. 

• V případě, že se v dané třídě vyskytne 50% nemocných nebo žáků v karanténě, bude 
třída převedena do distanční formy výuky. Distanční forma může být užita i v jiných 
vážných situacích, zákonní zástupci o tom budou neprodleně informováni. 

• Pravidla pro distanční výuku i opatření na omezení možnosti šíření infekce budou 
vydána jako příloha školního řádu. 

• Žádáme rodiče, aby do školy neposílali děti s příznaky virového onemocnění (zvýšená 
teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolesti svalů a kloubů, průjem, 
ztráta chuti a čichu apod.). Žákovi či žákyni s přetrvávajícími příznaky infekčního 
onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického 
onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup pouze v případě, prokáže-li, že netrpí 
infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost. 
 

Pevně věřím, že naše opatření pochopíte a budete se snažit spolu s námi povzbuzovat své děti 
k jejich dodržování. Snažili jsme se je navrhnout tak, aby byla co nejjednodušší a přehledná a 
aby nám nebránila v práci a současně byla opravdu preventivní. Moc bychom si přáli, aby 
nastávající školní rok byl pro Vaše děti přínosný a inspirativní, aby se toho hodně naučily a 
zároveň i dohnaly určitý skluz, který jsme při vzdělávání nabrali během minulého školního 
roku. 
 
Těším se na spolupráci a přeji vše dobré 
 

 
Ing. Milan Maršík, ředitel školy 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s hygienickými a provozními podmínkami na SPŠel.it 
Dobruška k zamezení šíření nákazy virem Covid 19 pro školní 2020/2021. 
 
Jméno a příjmení žáka/žákyně: ………………………………………….., třída: …………….. 

V ………………………………………….. dne ………………… 

Podpis zákonného zástupce / zletilého žáka: …………………………………………. 


