
Vážení rodiče! 

Realizace mimořádného krizového opatření Ministerstva 

zdravotnictví na naší škole  

s účinností  

od 9. října, resp. 12. října 2020 do 25.10.2020 (nejméně) 

jak jistě víte, včera zpřísnila krizová opatření. Co z toho plyne pro nás? Nejdůležitější je to, že 

pokračujeme v prezenční výuce a to v naprosto všech součástech školy, tedy včetně střední 

školy – Praktické školy. To je dobrá zpráva pro všechny! Vždyť při našem počtu dětí ve 

třídách jim vytvoříme rozhodně bezpečnější prostředí než jakékoli obchodní centrum . 

Žádám o dodržení následujících informací a zásad: 

1. Prezenční výuka (s osobní přítomností) ve všech součástech školy a v mateřské škole 

pokračuje v plném rozsahu – tedy dle rozvrhu hodin 

2. Pokračuje činnost školní družiny v plném rozsahu 

3. Jsou bez náhrady zrušeny všechny zájmové kroužky a sportovní oddíly SK Integra, 

včetně plavání 

4. Podzimní prázdniny – budou trvat celý týden od pondělí 26.10. do pátku 30.10.2020 

5. Tělesná výchova: bude probíhat v plném rozsahu na prvním stupni školy a 

v mateřské škole ve vnitřních i vnějších prostorách školy.  

6. V ostatních součástech školy nebude TV ani ve vnitřních ani ve vnějších 

sportovištích, jsou povoleny jen venkovní aktivity - vycházky 

7. Zpěv: je zakázáno zpívat ve všech součástech školy 

8. Školní jídelna – prozatím v činnosti, pravděpodobně od 12.10. bude v nabídce jen 

jedno jídlo. 

9. Roušky: přestože na naší škole je výjimka z nošení roušek pro žáky a učitele, budou 

všichni zaměstnanci školy ve vnitřních prostorách školy nosit roušky a prosím rodiče, 

zda by se toto opatření pokusili prosadit i u svých dětí. Pro ně ale roušky jsou jen 

dobrovolné, ne povinné. 

10. Ve vnitřních společných prostorách školy jsou roušky povinné pro tzv. „třetí“ osoby 

(rodiče, návštěvy atd.) a pro všechny pedagogické pracovníky, přestože toto vládní 

opatření je této povinnosti zbavuje (viz. Bod 2/g a 2/i).  

11. Jakýkoli výskyt pozitivního COVID – 19 okamžitě nahlaste vedení školy, to osloví 

zákonné zástupce žáků, Krajskou hygienickou stanici jen ve výjimečných případech, 

tento proces je povinností zákonných zástupců.  

 

9. 10. 2020 

Pavel Svoboda, ředitel školy 

 



 


