Informace k zahájení školního roku 2020/2021
Vážení rodiče, s novým školním rokem 2020/2021 přichází řada nových
informací , které jsou důležité pro Vás i Vaše děti.
Školní rok zahájíme dne 1.9.2020 v 8.00 hod. ve školní družině. V tento
den doprovodí rodiče pouze žáky 1. ročníku. Ve školní družině jim budou podány
informace ohledně školní docházky prvňáčků.
Zahájení školního roku skončí v 9.30hod., poté si můžete děti vyzvednout.
Při vyzvedávání zazvoňte, prosím, u branky. Žáci, kteří nebudou odcházet sami
domů (s lístečkem od rodičů), přejdou do školní družiny. První den žáci dostanou
ve škole jen upomínkové předměty a přinesou si přezůvky, tašku, případně
oblečení do družiny.
Učebnice a pracovní sešity dostanou všichni žáci druhý den, tj. ve středu
2.9.2020. Žáci, kteří se až do konce šk. roku vzdělávali doma, přinesou všechny
učebnice a knížku mimočítankové četby.

▪

Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu
v souladu se školskými právními předpisy.

▪ Od dětí/žáků/ se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení
o bezinfekčnosti.

▪ Rodiče dětí MŠ a dospělí, kteří vchází do budovy školy, musí mít
roušku.
Vzhledem k omezení pohybu dospělých osob po budově školy prosíme rodiče,
aby přicházeli pouze v nutném případě. Pokud budete cokoliv potřebovat vyřešit,
budu velice ráda, když mi zavoláte na tel. číslo:494 542 126, mobil č.:777 279 486
nebo napíšete na e-mailovou adresu: zslukavice@tiscali.cz.

Nařízená opatření při onemocnění dětí MŠ a žáků ZŠ

▪

Školy mají povinnost na základě nařízení MŠMT a Ministerstva
zdravotnictví předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně
covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného
zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří
vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit
pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

▪

Dítěti/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

▪

Škola
nemá
povinnost
aktivně
zjišťovat
u
jednotlivých
dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená
teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů
a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům

věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento
postup:

▪

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy
– dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého
žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

▪

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není
přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost
oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného
vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se
podle následujícího bodu,

▪

příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti
dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění
do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace
od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce
dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy;
zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

▪

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální
tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

▪

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola
sama KHS nekontaktuje.

▪

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp.
zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického
lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

▪

V případě vyhlášení distanční výuky je pro žáky a předškolní děti MŠ
povinná.

▪

Z hygienických důvodů je zakázáno používání látkových kapesníků,
používají se pouze papírové. Prosíme o dostatečnou zásobu.

▪

Provoz školní družiny je 11.40 - 15.45. Pokud dítě neodchází ze družiny
samo, vyčká na vyzvednutí rodinným příslušníkem, který nevchází do budovy,
ale zazvoní u branky. Ranní školní družina v MŠ nebude, žáci, kteří dojíždí
přejdou do své třídy, ostatní prosím, aby chodili do školy čtvrt hodiny před
začátkem vyučování.

▪

Pitný režim žáků zabezpečují rodiče.

Na případné změny z MŠMT a Ministerstva zdravotnictví budeme reagovat
a včas Vám zašleme informace.
Přeji Vám, Vašim dětem i nám školní rok bez jakéhokoliv omezení,
aby děti chodily do školy rády a byly zdravé a šťastné!
Mgr. Alena Kroužková
ředitelka ZŠ a MŠ Lukavice

