
Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín 

K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí 

 

Na základě rozhodnutí vlády ČR oznamuje ředitelství školy: 

Provoz základní školy od pondělí 4. ledna 2021:  

je povolena osobní přítomnost 

• žáků 1. a 2. ročníku základních škol,  

• Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka 

• Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se 

neslučují,  

• Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem, 3. -9. třída 

• Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a 

jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O 

organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.  

• Příchod a odchod žáků bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky 

z různých tříd.  

 

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 

školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle 

Manuálu.  

• Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.  
• Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných 

případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.  

 

 
Provoz školní jídelny. Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly 

pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.  

• při provozu školního stravování je nezbytné dodržet: • rozestupy 1,5 metru mezi 

jednotlivými stoly,  

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby, ve školní jídelně nemůže 

být současně více osob, než je míst k sezení,  

• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a 

zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí 

strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.  

• Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd 

• Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s 

výjimkou doby konzumace  

Další podrobnější informace najdete na webu školy https://skolavysokeveseli.cz/  

 

 

Ve Vysokém Veselí 29.1.2021                                      Mgr. Bc. Magdaléna Neufussová 

        Ředitelka školy 

https://skolavysokeveseli.cz/


 

 


