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Směrnice ředitelky školy k provozu školy od 1., resp. 8. 3. 2021 (č. 5) 

Směrnice vychází z Nařízení a Mimořádných opatření vlády, Informací MŠMT k provozu 

škol a školských zařízení od 1. března 2021, ruší obsah předchozí interní směrnice ze dne 

4. 1. 2021 a vychází stále z následujících zásad: 

1. Snažíme se o co nejobvyklejší provoz školního roku s vědomím možného rizika. 

2. Nevyvoláváme paniku a nešíříme paniku. 

3. Dodržujeme základní hygienické zásady. 

4. Sledujeme svůj zdravotní stav. 

5. Řídíme se vydanými pokyny. 

 
Informace, určené zejména žákům a žákyním: 

1. Od 8. 3. 2021 (1. – 5. 3. 2021 jarní prázdniny) se až do odvolání všichni žáci školy vzdělávají 

distančním způsobem v rozsahu, jaký je dán rozvrhem s vyznačením hodin online.  

2. V případě, že má žák/žákyně domluvenu osobní konzultaci s pedagogem, má ve škole zakryté 

dýchací cesty nanorouškou, nebo nákrčníkem s nanovlákny, nebo zdravotnickou rouškou.  

 

Informace, určené zejména zákonným zástupcům žáků: 

1. Vstup dospělých osob do budovy školy není s výjimkou dohodnutých konzultací povolen. Při 

nezbytné osobní konzultaci vyčkejte u vstupu do školy na pedagoga, se kterým máte konzultaci 

domluvenou. Při pobytu ve škole mají dospělé osoby respirátorem nebo materiálem s 

nanovláknem zakryté dýchací cesty.  

2. Děkujeme za spolupráci v době distančního vzdělávání. 

 

Informace, určené zejména pro pedagogy: 

1. Pedagogové se seznámili s  Informacemi MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 1. 3. 

2021 a s touto směrnicí. 

2. Pedagogům je doporučeno využít možnosti práce z domova.  

3. Koordinátorkou preventivních opatření je ředitelka školy, informace jsou  distribuovány  

 prostřednictvím e-mailových adres pedagogů.  

 

Informace, určené zejména nepedagogickým pracovníkům:  

1. Nepedagogičtí pracovníci se seznámili s  Informacemi MŠMT k provozu škol a školských 

zařízení od 1. 3. 2021 a s touto směrnicí. 

2. U obou vstupů do budovy a v každé učebně je k dispozici dezinfekce. 

3. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid. V případě potřeby 

bude využit generátor ozonu. 

 

Tato směrnice platí od 1. 3. 2021 do odvolání či případné aktualizace.    

       PhDr. Bc. Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden  
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