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Vážení rodiče a zákonní zástupci, 

vzhledem k tomu, že šíření nákazy covid-19 bude zjevně ovlivňovat i průběh a organizaci 

školního roku 2020/2021, předkládám vám v několika stručných bodech základní informace 

k organizaci vzdělávání na začátku školního roku. Tato opatření vycházejí z manuálu MŠMT 

"Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19" 

a podpůrných materiálů, které v případě zájmu naleznete zde. 

Zároveň vás prosím, abyste v průběhu tohoto školního roku věnovali zvýšenou 

a pravidelnou pozornost webovým stránkám školy (na adrese www.skolavranovice.cz), 

rubrice Aktuality, kde budeme zveřejňovat všechny aktuální informace a případné 

změny organizace vzdělávání, které mohou být v budoucnu vyvolány změnou 

epidemiologické situace.  

 

‒ Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu, od dětí a žáků 

nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti, nejsou stanovena závazná pravidla pro 

organizaci vstupu dětí a žáků do budovy školy, ani pohybu osob před budovou školy 

a nejsou stanovena závazná pravidla omezení počtu dětí a žáků ve třídách. 

‒ Ve škole nadále platí zvýšená hygienická pravidla, žádáme o jejich maximální dodržování! 

‒ Osoby (děti, žáci, rodiče...) s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy 

vstupovat. 

‒ Budou-li příznaky infekčního onemocnění na dítěti či žákovi zjevné již při vstupu do 

budovy a jeho rodič, či zákonný zástupce bude ještě přítomen, bude dítě, žák vráceno 

rodiči nebo zákonnému zástupci zpět a nebude mu umožněn vstup do budovy školy. 

‒ V ostatních případech, kdy se projeví u dítěte či žáka příznaky infekčního onemocnění (při 

vstupu už nebude jeho rodič nebo zákonný zástupce, nebo se příznaky projeví až v průběhu 

vyučování), bude dítě, žák izolován od ostatních v samostatné místnosti a rodič či zákonný 

zástupce bude obratem vyrozuměn o nutnosti okamžitého vyzvednutí svého dítěte ze školy. 

Rodič či zákonný zástupce je povinen si dítě v nejkratší možné době vyzvednout!  
‒ S ohledem na toto opatření a na nadcházející období chřipek a jiných respiračních 

onemocnění žádám všechny rodiče a zákonné zástupce, aby vždy skutečně dobře zvážili, 

kdy je schopné jejich dítě absolvovat školní vyučování a kdy nikoli. Předejdeme tím 

zbytečným komplikacím na obou stranách. 

‒ Pokud dítě trpí nějakým chronickým neinfekčním onemocněním s podobnými příznaky, 

jako některé infekční respirační choroby, dokládá to škole potvrzením od svého 

praktického lékaře. 

‒ Do budovy školy bude omezen přístup cizích osob pouze na ty nejnutnější případy. Prosím 

proto všechny, aby záležitosti, které lze komunikovat a vyřídit dálkovým způsobem, 

vyřizovali vždy přednostně tímto dálkovým způsobem (email, telefon). Pokud je nutné vést 

osobní jednání, vždy se nejprve s dotyčnou osobou ve škole předem domluvte 

dálkovým způsobem. 

‒ Organizace vyučování bude nastavena standardním způsobem, třídy se budou dělit na 

skupiny pro účely výuky některých předmětů a v případě nutnosti budou tedy navštěvovat 

i jiné třídy. Dovoleno není volné vzájemné navštěvování ve třídách o přestávkách a pokud 

budou žáci v průběhu přestávky vycházet na chodbu, budou se zdržovat pouze v prostoru 

před svojí třídou. 

‒ Škola omezí konání hromadných akcí, konat se budou jen ty, které jsou potřebné k plnění 

vzdělávacích výstupů, mají na ně přímou návaznost, nebo jsou nezbytné k plnění platných 

závazků školy. 

https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari


‒ Případnou karanténu nařizuje krajská hygienická stanice a bude se týkat okruhu osob, které 

byly dle jejího šetření v rizikovém kontaktu (v případě jednoho výskytu nákazy covid-19 

se tak nemusí hned jednat o celou školu nebo třídu). 

‒ Z pohledu úplaty za vzdělávání bude systém následující. Pokud bude určitému dítěti či 

žákovi nařízena karanténa, ale škola nebude uzavřena, půjde o omluvenou neúčast ve 

vyučování a úplata se hradí (MŠ, ŠD, ŠK). Pokud dojde k uzavření celé školy, stanoví 

způsob řešení úplaty za vzdělání ředitel školy. 

‒ Na základě novely školského zákona je škola povinna za určitých podmínek poskytovat 

distanční vzdělávání. V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádným opatřením 

krajské hygienické stanice nebo opatřením Ministerstva zdravotnictví znemožněna osobní 

přítomnost dětí či žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace: 

a) Jestliže se karanténa či opatření týká jen části dětí či žáků, jejichž počet nepřekročí více 

jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstali ve 

škole běžným způsobem. Škola nemá v tomto případě povinnost poskytovat vzdělávání 

distančním způsobem, postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy jsou děti či žáci 

nepřítomni např. kvůli nemoci. 

b) Pokud se karanténa či opatření týká více jak 50 % účastníků jedné třídy či oddělení, 

škola poskytne těm, kterým byla účast ve škole zakázána distančním způsobem, ostatní 

účastníci se vzdělávají nadále prezenčně. Forma distančního vzdělávání bude v tomto 

případě vždy přizpůsobena možnostem školy a vyučujících a o její podobě budou 

příslušní žáci a jejich rodiče či zákonní zástupci informováni. 

c) V případě, že se karanténa nebo opatření týká celé jedné třídy či oddělení, škola 

poskytuje celé této třídě vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy 

a oddělení se pak nadále vzdělávají prezenčně. Bude-li zakázána přítomnost všech dětí 

či žáků, přejde škola na plné distanční vzdělávání. 

‒ Distanční vzdělávání jsou povinné poskytovat i mateřské školy a to dětem, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné. V podmínkách naší mateřské školy budou pro zavádění 

distanční výuky platit stejná pravidla, jako jsou uvedená v předchozím bodě s tím, že za 

třídu či oddělení je považována skupina všech dětí, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné (předškoláci). 

‒ Mimo nařízenou karanténu či mimořádná opatření bude i zvýšená běžná nemocnost 

řešena obvyklým způsobem! 

‒ V případě, že bude mimořádným opatřením nařízena povinnost nošení roušek nebo jiné 

ochrany úst a nosu při pobytu ve škole, budou žáci vybaveni minimálně dvěma 

vlastními rouškami na den!  

‒ Další opatření mohou být nařízena buď plošně (MŠMT, MZd) nebo regionálně (KHS) 

a budou přímo zohledňovat i aktuální stupeň pohotovosti v oblasti ochrany veřejného 

zdraví (tzv. semafor MZd, který je možné sledovat zde). 

 

 

 

        Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. 

                 ředitel školy   

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti

