
     
 

 
 

 

 

 

Informace pro rodiče 
šk. rok 2020/2021 

 

 
Vážení rodiče 
v souladu s doporučením MŠMT (Manuál MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním 
roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19) vás informujeme o provozu školy ve školním roce 
2020/2021. 
 

 
 Do školy žák chodí pouze zdráv, bez příznaků – kašel, teplota, rýma, dušnost, ztráta chuti, 

čichu 
 Žáci s příznaky infekčního onemocnění do školy nemohou vstoupit.  
 U vstupu do budovy školy, v každé učebně, v jídelně, školní družině, v tělocvičně budou k 

dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  
 V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje 

ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje 
hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.  

 Na toaletách budou k dispozici papírové ručníky (žáci papírové ručníky použijí k osušení 
rukou a šetří s nimi). Ve třídě použijí žáci vlastní ručník, který si přinesou z domova (budou 
jej mít u sebe ve školním batohu).  

 Ve všech prostorách školy bude zajištěno časté a intenzivní větrání učeben a ostatních 
využívaných prostor školy okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se bude provádět 
opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.  

 V prostorách školy se žáci zbytečně neshlukují do větších skupin, dbají zásad osobní a 
respirační hygieny (kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně 
vyhodit do koše a následně si umýt ruce). 

 Žák je povinen ihned nahlásit změnu zdravotního stavu vyučujícímu. 
 Doporučujeme, aby žák měl s sebou ve škole jednu „pohotovostní roušku“. 
 Po skončení vyučování se žák zbytečně nezdržuje v prostorách školy a odchází domů nebo 

na oběd. 
 Do školní jídelny vstupují žáci na pokyn vyučujícího, dodržují hygienické zásady, naobědvají 

se a hned odchází. 
 Aktuální informace budou umístěny ve vývěsce školy a na nástěnce v přízemí vedle 

ředitelny.  
 Žáci jsou povinni dodržovat stanovená pravidla. 

 
 
Žádáme rodiče, aby do školy vstupovali pouze za účelem úředního jednání hlavním 
vchodem z Pešinovy ulice. 

 
 
V Hradci Králové, dne 01. 09. 2020 

 

         Mgr. Petr Cvrček 

                                                ředitel školy 


