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Informace k organizaci zahájení vzdělávání v ZŠ, Praha 4, Ružinovská 2017 od 1. 9. 2020 
  
 Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskou legislativou.  
 Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 
 Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu 
 osob před budovou školy. 
 
 1. září 2020 proběhne pouze zahájení školního roku 2020/2021 od 8:00 do 8:45 hod. 
 Rodičům nových žáků bude umožněn vstup do školy, resp. třídy, ale prosíme je, aby se pohybovali 
 co nejméně ve společných prostorách školy, vítáme jejich přítomnost v rouškách. 
 Výuka v dalších dnech, minimálně však během prvního týdne, bude omezena na 4 hodiny do 11:45 hod.
 Organizace výuky žáků I. ročníků bude řešena třídními učitelkami individuální dohodou s rodiči žáků. 
 
 S ohledem na způsob šíření onemocnění covid-19 je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se 
 žák nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění. 
 Proto žádáme zákonné zástupce, aby nevstupovali do školy. 
  
 Od 8:00 hod. probíhá v pavilonu školy zápis do školní družiny (ŠD), provoz ŠD je od 2.9 v plném rozsahu. 
 Školní jídelna bude pro naše žáky fungovat od 2. 9. 2020.  
 Aktuální informace o organizaci vydávání obědů obdržíte od vedoucí vychovatelky a třídních učitelů. 
 Informace o organizaci voleb do školské rady a individuálních odlišnostech ve formě třídních schůzek, 
 které se konají ve čtvrtek 3. 9. 2020, také obdržíte od vedoucí vychovatelky a třídních učitelů.  
 Volby do školské rady budou probíhat v průběhu celého dne. 
 
 Do školy nemůže být vpuštěn žák, zaměstnanec ani jiná osoba s příznaky virového onemocnění. 
 Pokud se u žáka v průběhu výuky objeví příznaky virového onemocnění: teplota, kašel, bolest hlavy, 
 bolest v krku, svalů a kloubů, průjem apod., bude izolován a rodiče budou vyzvání k jeho vyzvednutí. 
 Žákovi s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem nejrůznějších alergií apod., je umožněn 
 vstup do školy v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 
 Ve škole u vchodu, ve třídách i na WC jsou zajištěny hygienické prostředky na mytí rukou a dezinfekce. 
 Při vstupu do budovy a poté i po přezutí a odchodu ze šaten žáci použijí dezinfekci na ruce. 
 Totéž udělají i po jakémkoli pohybu po budově školy a následném návratu do třídy. 
 Škola zajistí časté a intenzivní větrání prostor školy okny čerstvým vzduchem.  
 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení a společných prostor probíhá vícekrát denně.  
 V rámci možností je omezený kontakt mezi jednotlivými skupinami žáků v jednotlivých sektorech školy.  
 Nezbytná hygienická opatření v souladu s manuálem MŠMT budou realizována i ve školní jídelně.  
 
 Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.  
 Distanční vzdělávání škola poskytuje v souladu se školskou legislativou, pokud je v důsledku mimořádných 
 opatření nebo z důvodu nařízení karantény třídy, skupiny znemožněna osobní přítomnost ve škole více 
 než poloviny žáků třídy.   
 Distanční vzdělávání pak bude škola  poskytovat po dohodě s rodiči zpravidla formou, jak tomu bylo 
 na jaře tohoto roku.  
 Žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.  
  
 Další informace MŠMT jsou k dispozici na webových stránkách školy: 25. 8. 2020 Manuál k provozu škol,  
 "Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“. 
 
 V Praze 28. 8. 2020                 Mgr. Milan Záruba 

mailto:skola@ruzinovska.cz
http://www.ruzinovska.cz/

