
Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace 
 

 

Informace k provozu školy v školním roce 2020/2021 

 
Obecné informace 

 

 Škola zahajuje svou činnost v plném rozsahu. 

 Škola se řídí pokyny a doporučením MŠMT a postupuje v souladu s vydaným manuálem k provozu škol a školských 
zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19. Manuál ke stažení zde: Manuál MŠMT 

 Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

 Do školy nesmí vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění. 

 Doporučujeme rodičům zvážení přítomnosti dětí v ranní a odpolední družině po 15:30, kdy dochází ke 
slučování dětí z více oddělení.  

 Osoby, které budou vyzvedávat děti ze školní družiny, přes zvonek a kameru nahlásí jméno dítěte a vyčkají na jeho 
příchod venku. 

 V budově školy zatím není povinnost nosit roušky. 
 
 
 

Opatření ve vnitřních prostorách školy 
 

 Žák je povinen dbát pokynů vyučujících a personálu školy, dodržovat stanovená hygienická opatření, jejich 
opakované nedodržování, bude považováno za hrubé porušení kázně. 

 Po příchodu do školy každý použije dezinfekci a ve třídě si umyje ruce mýdlem.  

 Důkladné větrání zabezpečuje vyučující. 

 Pohyb žáků se omezí na nejnutnější případy, nenavštěvují jiné třídy, jiná patra. 

 Pohyb zákonných zástupců a dalších osob uvnitř školy je omezen pouze na nejnutnější případy, při vstupu 
použijí dezinfekci rukou. Pro kontakt s učitelem dávejte prosím přednost komunikaci přes telefon či e-mail.  

 Zájmové kroužky budou realizovány s podmínkami tak, aby se minimalizovala možnost přenosu nákazy, zejména 
důsledné dodržování všech hygienických a jiných doporučení.  
 

 
Školní stravování 

 

 Před vstupem do jídelny si každý umyje ruce a popř. použije dezinfekci. 

 Žáci se budou řídit pokyny dohledu a zaměstnanců jídelny. 

 Jídlo a pití včetně příborů vydává personál. 

 Hygiena a úklid v jídelně budou probíhat podle pravidel pro úklid. 

 V rámci možností bude zajištěn co nejmenší kontakt žáků v jídelně, žáci čekající na oběd budou dodržovat 
rozestupy. 

 
Podezření na výskyt nákazy COVID 19 

 

 Žádáme rodiče, aby do školy docházely děti zdravé bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění. 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit (zvýšená teplota, kašel, jiný příznak) 

 Žákům s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně 
alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy  v případě, prokáže-li se potvrzením od 
praktického lékaře, že netrpí infekční nemocí. 

 Pokud žák vykazuje některé příznaky, bude umístěn do izolace – samostatná místnost. Škola kontaktuje zákonného 
zástupce žáka, ten si ho okamžitě vyzvedne. 

 Pokud  v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény je znemožněna osobní 
přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 
Ostatní žáci, kterých se to netýká, pokračují v prezenčním vzdělávání. 

 Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. 

 

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení 
 
V Liberci 27. 8. 2020      Mgr. Martin Mikuš, ředitel školy 

https://www.msmt.cz/file/53629/

