
    Aktuální informace k provozu školy od 18. 11. 2020 

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení 
ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním 
způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách. 

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor. V 
případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy 
povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna 
aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně 
Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).  

Pokyny ředitele: 

• Žáci 1. a 2. ročníku od středy 18. listopadu 2020 pokračují v prezenční 

výuce. Distanční výuka bude v těchto třídách ukončena.   Žáci 3.-5. ročníku 

v distanční výuce pokračují. 

• Prezenční výuka 1. a 2. ročníku bude probíhat v homogenních skupinách 

(kolektivy jednotlivých tříd se nebudou slučovat, ani jinak prolínat). 

• Budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze 

jeden žák a jeden pedagogický pracovník), s ohledem na vzdělávací 

potřeby žáka. 

• Nadále trvá zákaz zpěvu a sportovních činností při vzdělávání.  

• Dle aktuální situace budou děti během dne pobývat venku a třídy se budou 

pravidelně větrat. 

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

povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (s sebou náhradní 

roušky a sáčky, na jejich uložení). 

• V běžném provozu bude také ranní i odpolední družina. I tam bude   

dodržována homogenita skupin jako při vyučování. 

• Žáci 1. a 2. ročníku se mohou stravovat ve školní jídelně za dodržení 

předepsaných hygienických opatření (udržovat maximálně možné 

rozestupy mezi žáky, povinnost nosit roušky s výjimkou doby konzumace 

stravy).  V případě zájmu o stravování je nutné si obědy přihlásit. 

• Žáci budou pedagogy při první vyučovací hodině opakovaně poučeni o 

bezpečném chování ve škole, dodržování školního řádu a povinnosti 

dodržovat zvýšená hygienická pravidla k zabránění šíření nemoci Covid-19. 

 

V Hradci Králové 13. 11. 2020                      Mgr. Iva Trojnová, ředitelka školy 


