
Opatření a doporučení v ZŠ Burešova  

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci 

z 18. 9. 2020 

 

Vážení zákonní zástupci žáků naší školy, 

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci (máme dvě druhé třídy v karanténě a Praha má 

být na „semaforu“ červená, ...) začala ve škole platit další omezující opatření. Budeme dělat vše, co 

se dá, aby negativní vliv na kvalitu výuky byl co nejmenší: 

 

a) I žákům 2. stupně bude od pondělí zásadně omezeno přecházení mezi učebnami, až na 

výjimky (cizí jazyky, Ict, Tv, ...) se budou všichni učit ve svých kmenových učebnách, 

nebudu přecházet do odborných učeben. 

b) I pro výuku cizích jazyků bude pohyb žáků (při dělení na skupiny) dále minimalizován. 

c) Nad rámec pokynu MZd omezíme podstatnou složku výuky hudební výchovy – žáci 

nebudou v uzavřených prostorách (učebnách) zpívat – to je činnost, při které aktéři nejvíce 

vydechují a vdechují viry apod. (a paradoxně právě pro tuto chvíli by si i  na 2. stupni směli 

sundat roušky ...). Zpívat bude možné jen mimo budovu nebo na terasách, s dostatečnými 

rozestupy mezi zpívajícími. 

d) Odkládá se zatím cca o měsíc zahájení činnosti všech kroužků ŠD a ŠK, a až na výjimky i 

kroužků externích (podrobnosti dotčeným ještě upřesní ved. ŠD a ŠK a vedoucí ext. 

kroužků).  

e) Až do odvolání se škola nezúčastní žádných meziškolních sportovních či podobných aktivit, 

divadelních představení, exkurzí apod. 

f) Ve třídách budeme extrémně větrat – znovu moc doporučujeme rodičům – hlídejte a 

opakovaně upozorňujte své děti (i ty „přerostlé“) o nutnosti teple se oblékat – abychom ve 

škole „nevyráběli“ nemocné z nachlazení (průvanu). 

g) Do  ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) se počítají: „ ... respirátor, rouška, 

ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ...“ tedy i plexy štít. Na 

několikahodinovou výuku je obvykle potřeba mít roušek více (2-3), jedna rouška nestačí 

(zvlhne, znečistí se, ...). Usnadnit situaci by dětem mohl obličejový štít (patří mezi „jiné 

prostředky, které brání šíření kapének“),  než se ho však rodič rozhodne dát dítěti místo 

roušky, je vhodné si před tím doma delší nošení vyzkoušet (ne jen pár minut), aby ve škole 

dítě netrpělo něčím, co ho pak na tom štítu překvapí (snížená průhlednost, otlaky apod.). 

Úlevu může přinášet střídání štítu a roušky během dne. 

h) Vedle běžného úklidu s desinfekcí každodenně (resp. „každonočně“) dezinfikujeme učebny 

ICT, jídelnu a herny ŠD UV-C lampami. 

 

Ivo Mlejnecký, ředitel školy 

 

 


