
Vážení rodiče, 

epidemiologická situace se v naší zemi zlepšila a je povolena osobní přítomnost našich žáků ve 

škole za určitých podmínek.  

Informace k provozu škol a školských zařízení od 30. 11. 2020 

Na provoz škol a ŠZ se i nadále vztahuje manuál „Provoz škol a školských zařízení ve školním 

roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“ (dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání 

distančním způsobem a Metodika MZ pro nařizování karantény ve školách. 

Provoz mateřských škol  

 Provoz MŠ je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle 

Manuálu. 

 Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. 

 Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky 

po celou dobu pobytu ve škole. Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba 

(na nezbytnou dobu). Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy 

je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření 

minimalizující styk s dětmi. 

Provoz základních škol  

 Je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně, žáků 9. ročníku. Povolena je i osobní 

přítomnost žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační (střídavé) výuky.  

Cílem rotační výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil 

počet žáků přítomných ve škole. V lichém týdnu se bude prezenčně vzdělávat 8. ročník, 

distančně 6. a 7. ročník. V sudém týdnu se bude 6. a 7. ročník vzdělávat prezenčně, 8. 

ročník distančně. 

 Pro žáky je povinná prezenční výuka. 

 Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (pouze jeden žák a jeden 

pedagog), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. 

 Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se 

nebudou slučovat, ani jinak prolínat. 

 Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit 

roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

 Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen 

v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk s žáky. 

 Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 

 Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve 

venkovních prostorách i mimo areál školy.  

 Během dne lze zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu. 

 Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní 

družiny (z organizačních důvodů nebude možný provoz ranní školní družiny). 



 Provoz školní družiny je zahájen po ukončení výuky žáků 1. - 3. ročníků ve třídě  

a ukončen v 16 hodin. 

 Zájmové kroužky se do odvolání nekonají. V případě zachování homogenity jedné třídy 

se mohou konat. 

Provoz základní umělecké školy 

 Výuka žáků probíhá distančním způsobem. Je však umožněna prezenční individuální 

výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák).  

Provoz školního stravování 

 Zařízení školního stravování je v provozu a řídí se pravidly pro provoz stravovacích 

služeb, které neslouží pro veřejnost. 

 Školní stravování se řídí vnitřními pravidly školy za předpokladu dodržení všech 

stanovených opatřeních vzhledem ke covid-19.  

 

V Raduni 24. 11. 2020              Dita Dragonová, ředitelka ZŠ a MŠ v Raduni 


