Vážení rodiče, milí žáci,
stojíme na prahu nového školního roku 2020/21. Okolnosti, které nás provázely ve 2. pololetí loňského školního
roku, nás nutí k opatrnosti a nikdo nedokáže předpovědět, jaký bude. Všichni však pevně věříme, že proběhne
standardním způsobem a nebudeme muset měnit způsob výuky, či dokonce školu zavírat a naplánované akce
rušit. Bez vaší součinnosti a spolupráce to ale nepůjde. Jak bude tedy školní rok vypadat v souvislosti
s „Manuálem MŠMT :

a) Příprava školy v souvislosti s nemocí Covid-19
Všechny prostory školy byly uklizeny a vydezinfikovány. V žádném případě tak nehrozí dětem jakékoliv ohrožení
zdraví. Při vstupech do škol jsou připraveny dezinfekční prostředky, stejně tak jako v třídách a na WC.
Dodržujte prosím hned od nástupu do školy následující základní principy:
a) společenský odstup, dezinfekce a větrání, homogenní skupiny.
b) po příchodu do školy je každý povinen si vydezinfikovat ruce a stejně tak po každém příhodu do třídy
c) používání roušek ve škole zatím není povinné. Bude se odvíjet od epidemiologické situace. Pokud se chcete
chránit, ať už kvůli sobě nebo kvůli svým blízkým, určitě se nestyďte roušku, nebo respirátor, nosit.
Vyučující zajistí častější větrání učeben.
d) TV bude probíhat přednostně venku dle počasí
e) pokusíme se zmenšit mísení žáků, žáci nechodí volně po škole, pohyb pouze na patře, kde mají kmenovou
učebnu, nenavštěvují žáky z jiné třídy.
f) Stravování bude probíhat pro žáky jednotlivých ročníků ve stanovených časech, které nemusí odpovídat
oficiálnímu konci vyučovacích hodin. O veškerých změnách Vás bude informovat třídní učitel.
K jednomu stolu v jídelně si sedejte pouze se spolužáky z Vaší třídy. Jako třída obsazujte stoly blízko sebe.
a v jídelně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu.

b) Zahájení školního roku
Proběhne 1. září 2020 v 8,00 hodin. V 1. třídách bude umožněn na zahájení vstup pouze rodičům. I když to není
povinnost, doporučuji rodičům vstup s rouškou. V ostatních třídách prosím rodiče, aby do budovy s dětmi
v žádném případě nechodili a případně je doprovodili pouze k hlavnímu vchodu jednotlivých budov.

c) Průběh školního roku a mimoškolní akce
Školní rok máme naplánovaný včetně všech mimoškolních akcí. V termínovém kalendáři tedy jsou jak adaptační
kurzy 6. ročníků v září, tak lyžařské kurzy 7. ročníku v únoru, sportovní kurzy 8.ročníků v květnu a vodácko turistický výlet 9. ročníků v červnu. Nechybějí ani školy v přírodě na 1. stupni.
Tradiční výměnný pobyt ve Švýcarsku, plánovaný na květen i ostatní zahraniční výjezdy budou s otazníkem.
Do jaké míry všechny tyto akce opravdu uskutečníme, to nedokážu nyní říct, ale pevně věřím, že všechny.

d) Vstup rodičů do budov školy
Vstup do budov školy bude možný pouze v nezbytném případě a jen po telefonické domluvě s dotyčným
učitelem nebo vedením školy nebo kanceláři. Co lze vyřídit emajlem, tak prosím přes livarova@zsck.cz .Při
případném vyzvedávání dětí po skončení vyučování Vás prosím, abyste počkali na své ratolesti mimo budovu
školy a dodržovali pokyny zaměstnanců školy. Chráníte tím především svoje děti.

e) Onemocnění dětí
Zde Vás moc žádám o naprostou ZODPOVĚDNOST.
Prosíme, abyste do školy posílali jen zdravé děti.
To, že nemocné dítě do školy nepatří, platilo i dříve. Pokud má dítě ráno zvýšenou teplotu, dýchací potíže či jiné
příznaky onemocnění, neposílejte ho do školy a nechte ho doma!!! Pokud se zdravotní stav dítěte zhorší po
příchodu do školy, tak bude okamžitě izolováno od ostatních. Zároveň Vás budeme ihned kontaktovat. I v tomto

případě Vás prosím o zajištění co nejrychlejšího odvozu dítěte ze školy. Vaší povinností je pak kontaktovat
dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Vím, že to pro Vás bude organizačně velmi náročné, ale toto
jsou jedny ze základních podmínek toho, aby školní rok proběhl klidně a bez problémů.
U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař
pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn
vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.
Prosíme Vás, aby každé Vaše dítě mělo s sebou ve škole jednu „pohotovostní roušku“ v igelitovém sáčku

f) Komunikace se školou
Toto bude základní předpoklad pro spolupráci školy s rodinou. V průběhu školního roku může docházet k celé
řadě organizačních změn v souladu s vyhlášením vlády ČR. Škola pak bude muset pružně reagovat a tyto změny
zajistit. Hlavním komunikačním kanálem je školní informační systém EDUPAGE. Proto všechny informace budou
zveřejňovány právě tímto způsobem. Prosím Vás, abyste EDUPAGE sledovali pravidelně a velmi často. Druhým
místem, kde potřebné informace naleznete, jsou webové stránky školy www.zsvhejny.cz.. Pokud budete mít
jakékoliv dotazy, kontaktujte příslušné učitele nebo přímo vedení školy. Kontakty naleznete na webových
stránkách školy.

Jak jsem uvedl na začátku tohoto článku, pevně věřím, že letošní rok proběhne v pořádku a nebude se opakovat
žádné zavírání školy. K tomu nám všem držím palce.

Mgr.Jiří Oleják, ředitel školy

