
Informace k zahájení školního roku 2020  -  2021 a organizaci školy: 

1. Zahájení proběhne pro žáky 2. – 9. ročníku dne 7. 9. 2020 od 7.30 ve třídách a bude 

ukončeno do 8.30. 

2. Pro žáky 1.třídy proběhne zahájení v 7.30 na úřadu městyse Kamenice. 

3. V úterý 8. 9. 2020 budou ve třídách probíhat třídnické práce (učebnice, sešity, 

pomůcky, výzdoba tříd, poučení) - 1. stupeň do 11.10, 2. stupeň do 12.05. 

4. Od 9. 9. 2020 bude zahájena výuka dle rozvrhu – v tomto týdnu bez odpoledního 

vyučování. 

5. Žáci 6. A a 6. B budou v úterý 8.9. a středu 9. 9. absolvovat se svými třídními 

adaptační kurz v areálu školy a jejím blízkém okolí, následně ve čtvrtek 10. 9. 

proběhnou v těchto třídách také třídnické práce a v pátek se rozběhne výuka dle 

rozvrhu. 

6. Hygienická opatření: 

a. Všechny společné prostory školy jsou vybaveny dávkovači desinfekce – její 

používání je doporučené 

b. Nošení roušek se v současné době ve školách nepožaduje 

c. Žáci vykazující známky infekčního onemocnění (teplota, dráždivý kašel, silná 

rýma, bolest v krku atd.) mají v souladu s nařízením MZD navštívit s rodiči 

lékaře a do školy mají vstup zakázán 

d. Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění - U 

chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a 

kašel potvrzuje žákům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař 

pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání 

lékařského potvrzení škole je žáku umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení 

se odevzdává pouze jednou. 
e. Kroužky a školní družina – obvyklý provoz (družina od 7.9., kroužky od 1.10.) 

f. Vstup jiných osob než žáků a zaměstnanců školy není z důvodu snižování rizik 

během závažné epidemiologické situace bez předchozího ohlášení 

(telefonicky, zvonky u dveří, mail) dovolen. O vstup do školy prosím žádejte 

vždy jen ze závažných důvodů. 

7. Provoz školní družiny bude zahájen od 7. 9. 2020 včetně ranní družiny od 6.30 

8. Sběr starého papíru letos na podzim nebude, pravděpodobně proběhne až v jarním 

období. 

9. Sběr vysloužilých elektrozařízení byl ve škole zrušen. 

 


