
INFORMACE O PROVOZNÍCH OPATŘENÍCH  
od 1. 9. 2020 (školní rok 2020/2021) 

Na základě Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vydaného MŠMT ČR 

dne 17. 8. 2020, s přihlédnutím ke změnám v Mimořádném opatření MZ ČR (k nošení ochrany úst) bude 

vzdělávání ve všech objektech ZŠ Chodov, Nejdecká 254 probíhat za následujících podmínek:  

Škola zahájí činnost v plném rozsahu. Počet žáků ve třídách a dalších skupinách není omezen. Pohyb před 

budovou školy není upraven žádným předpisem. Není nutné vyplňovat prohlášení o bezinfekčnosti. 

 

Roušky (ochranné prostředky dýchacích cest) 

Podle posledních informací nebude od 1. září 2020 v budově školy povinné nošení roušek. Změna v 

pravidlech pro ochranu dýchacích cest může nastat při zhoršení epidemiologické situace. V hromadné 

dopravě roušky povinné jsou, dojíždějící žáci budou do autobusu vpuštěni jen s rouškou. 

 

Vstup do budov školy 

Vstup do školy bude umožněn pouze žákům a dětem z přípravné třídy, omezeně doprovázejícím osobám  

a „cizím“ osobám. Pro dezinfekci rukou při vstupu do budovy jsou umístěny desinfekčními prostředky 

v prostoru hlavního vchodu. 

MŠMT doporučilo omezit vstup do školních prostor rodičům a „cizím“ osobám. Rodiče by proto měli chodit 

do školy co nejméně a jen po předchozí domluvě s vedením školy nebo třídní učitelkou jejich dítěte.  

Do školy nesmí vstupovat nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest), osoby které mají v daném čase nařízeno karanténní opatření nebo nařízenou izolaci 

KHS Karlovy Vary. 

Hygienický filtr 

Při vstupu do školy se dětem nebude měřit teplota. Bude ale věnována zvýšená pozornost příznakům 

infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, 

bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). Při jejich zjištění bude nutné volit následující 

postup: 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – v případě, že je přítomen jeho zákonný 

zástupce, žák není vpuštěn do budovy školy 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen jeho zákonný zástupce, 

neprodleně dojde k izolaci žáka od ostatních přítomných ve škole a současně bude informován 

zákonný zástupce a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy 

 příznaky se vyskytnou průběhu přítomnosti žáka ve škole - neprodleně dojde k izolaci žáka od 

ostatních přítomných ve škole a současně bude informován zákonný zástupce a vyzván k 

bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy. Je nutné, aby žák opustil v nejkratším možném čase 

budovu školy. 

 

Alergici a chronicky nemocní budou muset prokázat lékařským potvrzením, že netrpí infekční nemocí: 

„Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, 

včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že 

netrpí infekční nemocí. Toto potvrzení vydá dětský lékař.“ (MŠMT) 

 

Hygienická opatření 

Ve škole bude k dispozici dezinfekce, po příchodu do budov si budou všichni mýt a dezinfikovat ruce. Bude 

se častěji větrat, vytírat, uklízet hygienická zařízení, dezinfikovány budou povrchy, které používá více lidí 

(kliky, vypínače, klávesnice…). 

 

 

 



Výjezdy, výlety a školní akce 

Školní výlety a akce nejsou zakázané. Může ale nastat případ, že při změněné epidemiologické situaci se 

akce, která již byla předem avizována, nebude moci uskutečnit.  

 

Karanténa 

Pokud bude žák nebo učitel pozitivní na COVID-19, o umístění dalších lidí do karantény rozhodne krajská 

hygienická stanice. Neplatí přitom, že by do karantény automaticky musela celá třída nebo každý, kdo  

s nakaženým přišel do kontaktu. Podle manuálu se hygienici budou rozhodovat podle velikosti školy, 

členění objektu (samostatná budova, pavilony) nebo počtu dětí ve třídě, především ale podle místní 

epidemiologické situace. 

 

Distanční výuka 

Výuka na dálku je povinná při nadpoloviční absenci dětí v jedné třídě kvůli karanténě nebo z rozhodnutí 

ministerstva či krajské hygienické stanice. Pokud chybí méně než polovina žáků třídy, je distanční výuka 

pouze doporučená. Děti, které nejsou v karanténě, se dále vzdělávají prezenčně. Distanční výuka dle 

MŠMT nemusí automaticky probíhat online. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k 

samostatné práci s učebními texty, online přenos prezenční výuky. Škola přizpůsobí formu distanční výuky 

individuálním zvláštnostem žáků. 

 

Úplata za školní družinu při nařízené karanténě 

Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve 

škole a úplata za školní družinu se platí. 

Při přerušení provozu školy a ŠD bude podle délky omezení úplata za školní družinu ponížena. 

 

 

 

 

 

V Chodově dne 25. 8. 2020  

Mgr. Iva Jurnečková 
ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


