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Informace k zahájení školního roku a hygienickým opatřením od 1.9.2020 

 

Tento dokument je vydán na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví, s přihlédnutím k současné epidemiologické situaci 

v ČR, Jihomoravském kraji a obci Žeravice.  

Oblasti, které v tomto dokumentu nejsou vymezeny, se řídí aktuální epidemiologickou situací 

v ČR a manuálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze 17.8.2020. 

 

Zahájení školního roku 2020/2021 

- 1. ročník 

 zahájení školního roku proběhne od 7:30 hodin ve třídě 

 povoluje se přítomnost jednoho zákonného zástupce jako doprovodu dítěte, a 

to se zakrytím úst a nosu v budově školy 

 žáky a rodiče u vchodu vyzvedne třídní učitelka 

 zákonný zástupce dítěte použije u vchodu do školy dezinfekci rukou, žáci si ve 

třídě umyjí ruce mýdlem a vodou 

 žáci si přinesou: přezůvky a aktovku 

- ostatní ročníky 

 zahájení školního roku proběhne od 8:00 hodin ve třídách za přítomnosti žáků 

a třídních učitelů, ukončení v 9:00 h. 

 přítomnost zákonných zástupců ani jiného doprovodu v budově školy není 

povolena, případný doprovod si dítě následně vyzvedne před budovou školy 

 žáci si přinesou přezůvky, aktovku, psací potřeby 

 žáky v šatnách školy vyzvednou třídní učitelé 
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Roušky 

- během výuky a pohybu v prostorách školy pro žáky neplatí povinnost nosit roušky 

- každý žák si u třídního učitele uloží 1 kus ochranné roušky řádně zabalené 

v podepsaném sáčku, a to pro případ mimořádné hygienické situace 

 

Hygienická pravidla 

- platí pravidla stanovená v manuálu MŠMT 

 

Přítomnost zákonných zástupců v budově školy  

- přítomnost zákonných zástupců v šatnách ani jiných prostorách školy se nepovoluje, 

zákonný zástupce své dítě vždy předá a vyzvedne před budovou školy 

 

Přítomnost žáka s příznaky infekčního onemocnění ve škole 

- přítomnost žáků s příznaky infekčního onemocnění ve škole se nepovoluje 

 

Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 

- platí postup stanovený manuálem MŠMT 

 

 

 

v Žeravicích 25.8.2020      Mgr. Andrea Chludilová 

                ředitelka školy 
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