
ŠKOLNÍ ROK 2020 - 21 

Vážení rodiče, milí žáci, 

stojíme na prahu nového školního roku 2020/21. A vzhledem k okolnostem, 

které nás provázely ve 2. pololetí loňského školního roku, nikdo nedokáže 

předpovědět, jaký bude. Všichni však pevně věříme, že proběhne standardním způsobem a 

nebudeme muset měnit způsob výuky, či dokonce školu zavírat a naplánované akce rušit. 

K tomu však budeme potřebovat především Vaši součinnost a pomoc. Jak bude tedy školní rok 

vypadat: 

a) Příprava školy v souvislosti s nemocí Covid-19 

Všechny prostory školy byly uklizeny a vydezinfikovány. V žádném případě tak nehrozí dětem 

jakékoliv ohrožení zdraví. Při vstupech do škol jsou připraveny dezinfekční prostředky, stejně 

tak jako v třídách a na WC.  

 

b) Zahájení školního roku 

Proběhne 1. září 2020 v 8,00 hodin. V 1. třídách bude umožněn na zahájení vstup všem 

rodičům i prarodičům bez jakéhokoliv omezení. I když to není povinnost, doporučuji rodičům 

vstup s rouškou. Rozhodnutí však záleží pouze na nich. V ostatních třídách prosím rodiče, aby 

do budovy s dětmi nechodili a případně je doprovodili pouze k hlavnímu vchodu jednotlivých 

budov. 

c) Průběh školního roku a mimoškolní akce 

Školní rok máme naplánovaný včetně všech mimoškolních akcí. V termínovém kalendáři tedy 

jsou jak adaptační kurzy 6. ročníků, tak lyžařské nebo turistické kurzy 7. resp. 8. ročníků. 

Nechybějí ani tradiční školy v přírodě na 1. stupni. Jediné, co budou muset letos naši žáci 

oželet, jsou exkurze do zahraničí, které jsme tradičně pořádali (Londýn, Osvětim, Papírnické 

muzeum Duszniki atd.). Do jaké míry všechny tyto akce uskutečníme, to nedokážu nyní říct, 

ale pevně věřím, že všechny.  

d) Vstup rodičů do budov školy 

V tomto bodě jsme museli přijmout trochu omezující opatření. Vstup do budov školy bude 

možný pouze v nezbytném případě a jen po telefonické domluvě s dotyčným učitelem nebo 

vedením školy. Při případném vyzvedávání dětí po skončení vyučování Vás prosím, abyste 

počkali na své ratolesti mimo budovu školy a dodržovali pokyny zaměstnanců školy. Chráníte 

tím především svoje děti. 

e) Onemocnění dětí 

Zde Vás moc žádám o naprostou ZODPOVĚDNOST. To, že nemocné dítě do školy nepatří, 

platilo i dříve. V kontextu současných událostí by to však mělo platit dvojnásob. Pokud má dítě 

ráno zvýšenou teplotu, dýchací potíže či jiné příznaky onemocnění, neposílejte ho do školy a 

nechte ho doma!!!  Pokud se zdravotní stav dítěte zhorší po příchodu do školy, tak bude 



okamžitě izolováno od ostatních. Zároveň Vás budeme ihned kontaktovat. I v tomto případě 

Vás prosím o zajištění co nejrychlejšího odvozu dítěte ze školy. Vím, že to pro Vás bude 

organizačně velmi náročné, ale toto jsou jedny ze základních podmínek toho, aby školní rok 

proběhl klidně a bez problémů.  

f) Komunikace se školou 

Toto bude základní předpoklad pro spolupráci školy s rodinou. V průběhu školního roku může 

docházet k celé řadě organizačních změn v souladu s vyhlášením vlády ČR. Škola pak bude 

muset pružně reagovat a tyto změny zajistit. Hlavním komunikačním kanálem je školní 

informační systém Edookit. Proto všechny informace budou zveřejňovány právě tímto 

způsobem. Prosím Vás, abyste Edookit sledovali pravidelně a velmi často. Druhým místem, 

kde potřebné informace naleznete, jsou webové stránky školy 

www.komenskehozsnachod.cz.. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte příslušné 

učitele nebo přímo vedení školy. Kontakty naleznete na webových stránkách školy.  

g) Závěrem 

Jak jsem uvedl na začátku tohoto článku, pevně věřím, že letošní rok proběhne v pořádku a 

nebude se opakovat žádné zavírání školy. Musíme se však všichni chovat zodpovědně ke 

svému okolí. Na jedné straně nic nepodceňovat, na druhé straně je však zbytečná hysterie. 

Jsem přesvědčen, že společně vše zvládneme a při závěrečných školních akademiích v červnu 

2021 budeme moci hodnotit tento školní rok jako zdařilý. 

 

      Mgr. František Majer 
             ředitel školy 

 

http://www.komenskehozsnachod.cz/

