
Informace a instrukce k zahájení školního roku 1. 9. 2020 

(zveřejněno 24. 8. 2020, ani velké změny do 1. 9. 2020 nemůžeme vyloučit) 

Školní rok  2020/21 budeme zahajovat 1. září jako roky předchozí a budeme se snažit, aby byl co nejvíce 

„normální“. Nadále počítáme s uskutečněním zážitkového kurzu, povinného kurzu plavání, 

lyžařského kurzu i škol v přírodě v obvyklém rozsahu. Epidemie Covid-19 nám však nadále hrozí a bez 

některých organizačních opatření a omezení se neobejdeme. Zvažujeme zrušení či redukci Vánočního 

jarmarku, školních akademií, plavání dětí ŠD, některé kroužky apod. Hlavní principy našich opatření 

spočívají v omezení kontaktů mezi žáky na minimum tak, aby v případě onemocnění někoho ze školy 

nebyli ohroženi a nemuseli do karantény všichni, ale jen nejbližší okolí nemocného. Protože jsme veliká 

škola, nelze zamezit potkávání žáků ve stejném ročníku, na 1. stupni umístěných na stejném patře apod., 

ale naše opatření mohou alespoň omezit setkávání žáků, aby výjimek bylo co nejméně a byly co nejkratší. 

Příchody do školy budou rozděleny v čase (dříve ani později nebudou žáci do školy vpuštěni): 

Žáci 5.D, 4.A, 4.B a 2.A budou každý den vpouštěni do školy (šatny) v 7:35 

Žáci 4.C, 2.C, 2.D, 1.A a 3.A budou každý den vpouštěni do školy (šatny) v 7:40 

Žáci 5.B, 3.B, 1.C, 1.B, 3.C budou každý den vpouštěni do školy (šatny) v 7:45 

Žáci 5.A, 4.D, 3.D, 2.B a 1.D budou každý den vpouštěni do školy (šatny) v 7:50 

Žáci 5.C, 6.  a 7. r. budou každý den vpouštěni do školy (šatny) v 7:35 (a zdrží se maximálně do 7:45)  

Žáci 8. a 9. r. budou vpouštěni do školy (šatny) v 7:45 (a zdrží se maximálně do 7:55);  

výjimka bude 1. 9., kdy žáci 1. ročníku dorazí až na 8:15); 

Žák, který nepřijde do školy včas, bude muset obejít budovu školy a zazvonit na hospodářku školy a jeho 

vstup bude zajištěn mimo ostatní žáky. 

Žáci do šaten vstupují vždy bez doprovodu rodičů, až na důvodné výjimky předem dohodnuté s vedením 

školy.  

Ve školní jídelně jsou zřízeny 4 zóny a žáci si budou vždy sedat jen do své zóny (po každém strávníkovi 

bude každé místo desinfikováno před příchodem dalšího). Nově si strávníci nebudou polévku, nápoje a 

příbory brát sami, budou jim podány pracovnicemi jídelny. Nově bude organizován příchod a 

nastavovány fyzické odstupy mezi třídami a jednotlivci různých tříd – fronty tedy budou opticky delší.  

1. 9. bude výdej obědů od 10:30 do 12:00 a mimořádně mohou obědvat i strávníci, kteří nemají zaplaceno 

předem (od 2. 9. to již možné nebude). 

Ve školní družině budou omezeny některé kroužky tak, aby se minimalizovalo potkávání žáků 

z různých ročníků (netýká se placených kroužků poskytovaných externími poskytovateli, tam 

ponecháváme rozhodnutí na rodičích); zvažujeme výjimku u 4. a 5. ročníku, kde je zájemců o kroužky 

ŠD významně méně. Vzhledem k tomu, že by činnost kroužků měla začít až koncem září, nelze vyloučit 

ještě další změny (omezení či rozvolnění). 

Pro rodiče může být zásadní změna v odchodech z družiny (samostatných i při vyzvedávání někým 

starším): Nově budou moci žáci z družiny odejít po obědě od jídelny nebo poté vždy podle svého ročníku 

takto:  

5. a 4. ročník ve 13:15, 14:15, 15:15, 16:15,  

3. ročník ve 13:30, 14:30, 15: 30, 16: 30, 

2. ročník ve 13:45, 14:45, 15: 45, 16: 45, 

1. ročník ve 14:00, 15:15, 16: 00, 17:00 

Odchody žáků, kteří nechodí do družiny, se řídí jejich rozvrhem výuky. 



Vstup rodičů do šatny bude povolen pouze v roušce, po ohlášení se pí šatnářce se rodič dále v šatně 

nebude zdržovat a půjde čekat na své dítě před budovu školy; pouze na výjimky předem dohodnuté 

s vedením školy se toto omezení nevztahuje a mohou v šatně pomoci svému dítěti s převlékáním, 

přezouváním apod.  

Do ranní ŠD je možno přicházet v 6:30 – 7:25 individuálně jako dosud (doprovázející osoba žáků 1. r. 

musí mít roušku, ostatním doprovázejícím je vstup zakázán)  

Návštěvy školy musí být plánovány tak, aby nenarušovaly začátek nebo průběh vyučování: 

- návštěvy jsou možné jen po předchozí domluvě termínu s vyučujícími či vychovateli ŠD (např. přes ŽK, 

mail nebo telefon,...), rodiče se ohlásí v podatelně (vrátnici), vyčkají příchodu pedagoga do šatny a teprve s 

ní(m) vstupují dál do budovy; pokud trvají protiepidemická opatření – musí je plně dodržovat (nošení 

roušky, rozestupy, dezinfekce atd.)  

- návštěvám do kanceláří bude umožněn vstup po předchozím telefonickém oznámení z podatelny (vrátnice)  

- vzhledem k epidemiologickým opatřením je žádoucí osobní vstup jakýchkoliv cizích osob do budovy školy 

omezit na minimum a potřebnou komunikaci zajistit telefonicky, Skype, mailem apod. 

 
Škola zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních 

hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.  

Objeví-li se u žáka příznaky infekčního onemocnění = podezření na Covid-19, (jako je např. zvýšená 

teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti 

a čichu apod.), bude žák ihned odveden do karanténní místnosti, rodiče pozváni k jeho převzetí a zajištění 

vyšetření lékařem;  následně poté bude žák do školy vpuštěn, jen až když prokáže, že netrpí infekční nemocí 

(např. potvrzením od lékaře). Velmi proto apelujeme na rodiče – v žádném případě neposílejte dítě 

s takovými příznaky do školy, i když se pak v příznivé situaci prokáže, že šlo o planý poplach a dítě 

Covid-19 nemá, je s tím spousta nepříjemností pro spoustu dalších lidí (spolužáci a jejich rodiče, 

zaměstnanci školy atd.). 

 

Řádná výuka - doufáme - začne hned v prvních zářijových dnech (úvodní administrativní úkony 

zrychlíme co nejvíce), rádi bychom co nejdříve dohnali resty z předchozího školního roku. Ve většině 

předmětů bylo v rámci distanční výuky probráno vše nebo téměř vše, co probráno být mělo. 

Předpokládáme, že do konce září bude vše zopakováno a případně doplněno tak, abychom v nastávajícím 

školním roce probrali vše potřebné. Bude to tentokrát chtít rychlý start a žádné otálení ☺. 

Školy mají doporučení, aby v současnosti omezily organizování třídních schůzek. Termín schůzek pro 

celou školu jsme proto odložili zatím na listopad (bývaly v září). Škola udělá výjimku jen pro 1. a 6. 

ročníky, kde mají žáci nové třídní učitele, tam umožníme třídní schůzky již v září. 

Nové WWW školy (adresa zůstala www.zsburesova.cz ) sice ještě nejsou překlopeny úplně a pracuje se 

na „dodělávkách“, ale základní funkce již řádně plní, doporučujeme jejich pravidelnou návštěvu. 

 

Ivo Mlejnecký, ř.š. 

http://www.zsburesova.cz/

