
     Základní škola Velvary, okres Kladno 
Školní 269 
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e-mail: zsvelvary@email.cz 

web: zsvelvary.cz 
                             tel.: 315 761 060; mob.: 739 040 121 

Vážení rodiče, 
v reakci na omezení šíření koronaviru přijala ZŠ Velvary následujícím opatření:

1. Již zavedená zpřísněná hygienická opatření:

- Poučení dětí o správném mytí rukou, dodržování hygienických návyků 
(sdílení svačin, pití z jedné lahve, kýchání, používání hygienických 
kapesníků na jedno použití, vzájemný fyzický kontakt apod.)

- Na všech toaletách a ve všech třídách 1. stupně je k dispozici 
antibakteriální přípravek

- Pro utírání rukou jsou k dispozici pouze jednorázové papírové ručníky
- Ve zvýšené frekvenci jsou prováděny úklidové práce, včetně otírání 

zábradlí, klik, lavic, PC techniky (myši, klávesnice, tablety)
- Na základě komunikace s žáky jsou monitorovány děti, které se vrátily 

v minulých dnech z rizikových oblastí
- V případech, kdy žák jeví příznaky jakékoliv nákazy, je dítě vyloučeno 

z výuky a předáno rodičům s žádostí o kontaktování zdravotnického 
zařízení

- Byl zrušen týdenní výjezd žáků do Řecka  -  setkání spolupracujících škol 
v rámci projektu Erasmus+, který byl plánován od 15. 3. 2020.
Probíhají jednání s jednotlivými národními agenturami a se 
spolupracujícími školami o dalším postupu.

- Jednáme o úplném zrušení červnového výjezdu žáků osmých a devátých 
ročníků do Benátek

- Vedení školy doporučuje svým zaměstnancům řídit se doporučením 
Bezpečnostní rady státu a během jarních prázdnin se nepohybovat v 
krizových oblastech.

2. Vedení školy žádá rodiče žáků o spolupráci v těchto bodech:

- Prosíme o vybavení dětí dostatečným množstvím jednorázových 
papírových kapesníků, popřípadě vlhčených ubrousků

- Děti, u kterých se vyskytují známky onemocnění (zejména horních cest 
dýchacích), neposílat do školy a jejich zdravotní stav konzultovat s 
příslušným zdravotním zařízením

- Hlásit TU návrat dětí z tzv. krizových oblastí. V případě, že se dítě v takové 
oblasti pohybovalo a jeví známky jakékoli nákazy, kontaktovat Krajské 
hygienické pracoviště a konzultovat případné dodržení karantény (dítě 
bude vzděláváno prostřednictvím IT technologií)

- Prosíme o zvážení nezbytnosti pohybu dětí v tzv. krizových oblastech 
v době jarních prázdnin. 
 
Za vedení školy Mgr. Petr Došek, ředitel         ZŠ Velvary 3. 3. 2020
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