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Velmi usilovně jsme pracovali na tom, aby se mohly školy znovu otevřít pro 
zaměstnance, žáky a jejich rodiny a jejich provoz byl bezpečný.  
 
Ve školách budou platit nová pravidla a postupy. Jsou zavedeny kvůli bezpečnosti.  
 
Většina žáků se bude těšit na návrat do školy, budou šťastní a nadšení. Někteří se 
možná budou návratu trochu obávat. Jde o normální reakci v období změn.   Většina si 
brzy zvykne, jakmile si přivyknou na nová pravidla a postupy.  Připomeňte jim pozitiva 
návratu, například to, že znovu uvidí své kamarády a budou se moci opětovně zapojit 
do školních činností. 
 

Je důležité, aby si všichni žáci důkladně myli ruce. Ubezpečte se, že vaše dítě ví, že si 

má při kašlání nebo kýchání zakrýt ústa a nos papírovým kapesníkem, nebo kašlat a 

kýchat do ohybu lokte. 

 

Na základních a středních školách se bude vyžadovat dodržení odstupu od ostatních. 

 

Nejmenší děti na základních školách si možná nebudou muset udržovat odstup od 

ostatních, ale mohou být rozděleny do menších uzavřených skupin. Školy mohou zavést 

nová pravidla i pro předávání a vyzvedávání dětí.  

 

Zaměstnanci škol a žáci středních škol budou muset nosit roušky všude, kde nelze 

dodržet odstup 2 metry. 

 

Pokud je to možné a bezpečné, podpořte své dítě v tom, aby chodilo do školy pěšky 
nebo jezdilo na kole. 
 

Během cesty školním autobusem budou mít žáci přidělena svá místa, která budou 

používat každý den. Žáci středních škol budou muset při čekání na autobus a během 

jízdy v autobuse nosit roušky.  

 
Školy přímo osloví rodiny žáků ohledně svého opětovného otevření. Promluvte si doma 

o tom, co lze očekávat při návratu do školy. Pokud mělo vaše dítě problémy s učením 



během období, kdy byla škola zavřena, měli byste o tom školu informovat.  

 
Vhodný režim dne pomůže dětem připravit se na návrat do školy.  Podpořte své dítě v 
tom, aby chodilo spát přibližně ve stejnou dobu jako v průběhu školního roku. 
 
 Podpořte své dítě, aby jedlo zdravě, sportovalo a znovu se setkávalo s kamarády.  
 
Učitelé chápou, že během uzavření škol nebylo pro žáky snadné učit se doma. Budou 

žáky podporovat, aby byli znovu připraveni se učit.  

 

Žáci s příznaky onemocnění Covid-19 jako jsou horečka, kašel, dušnost, potíže s 
dýcháním, změna nebo ztráta čichu nebo chuti nesmí přijít do školy.  V takovém 
případě se obraťte na vašeho lékaře a izolujte se podle pokynů HSE. Ujistěte se, že 
žáci vědí, že pokud se začnou cítit špatně ve škole, musí to ihned oznámit svému 
učiteli.  
 

Nezapomeňte, že všichni musíme přispět k tomu, aby se školy mohly bezpečně otevřít. 

 

Další informace naleznete na adrese gov.ie/backtoschool 

 


