
 Doplněk č. 1.  školního řádu 

Pokyny pro provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid - 

19. 

Pokyny vycházejí z metodického pokynu (manuálu) MŠMT, který stanovuje základní 

provozní podmínky škol ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid - 19. Tento materiál 

stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od 

standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších 

předpisů. 

 

Obecné informace 

1. Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se 

školskými právními předpisy. 

2. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

3. Do školy nemohou vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění. Pobyt 

zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen jen 

na nejnutnější případy. Pro tyto případy slouží místo ve vestibulu školy. 

4. Veškeré informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech pro 

zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce budou zveřejňovány na webu školy 

v sekci Aktuality. 

5. Aktuální oznámení, hlášení onemocnění žáků nebo zaměstnanců budou sdílena 

v ředitelně školy na tel. č. 485 517 224. 

 

Opatření ve vnitřních prostorách školy 

1. Žák je povinen dbát pokynů vyučujících a personálu školy, dodržovat stanovená 

hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění 

zákonného zástupce žáka, bude považováno za hrubé porušení školního řádu. 

2. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund 

umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, 

a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.  

3. K osoušení rukou jsou používány ručníky na jedno použití, případně osoušeče rukou.  

4. Pohyb žáků po chodbách je omezen pouze na nezbytné nutnou dobu.  

5. Je zákaz návštěv mezi jednotlivými třídami. 

6. Větrání v učebně organizuje vyučující minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min. 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům 

onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 

příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 



 V případě že má škola podezření na onemocnění COVID 19 postupuje podle     

následujícího postupu: 

- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do 

budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,  

- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen 

zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámí škola 

neprodleně zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného 

vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího 

bodu,  

- příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; 

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené 

samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných 

ve škole a současně škola informuje  zákonného zástupce žáka s ohledem na 

bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce žáka. 

2. Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního 

onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického 

onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že 

netrpí infekční nemocí. 

3. Pokud v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným   

opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény je 

znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, 

škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem. Prezenční výuka dotčených žáků 

přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční 

vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním 

vzdělávání. 

7. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. 

 

Stravování 

1. Před vstupem do školní jídelny si každý umyje ruce a použije dezinfekci na ruce. 

2. Strávníci budou dodržovat vyznačené rozestupy. 

3. Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů a táců. Strávníci si sami 

jídlo a pití nenabírají.  Sami si  neberou ani příbory a tácy. 

  

Tento doplněk nabývá platnosti od 1. 9. 2020 

 

V Osečné dne 27. 8. 2020         Mgr. Tomáš Johanovský 

                   ředitel školy 

 

 



  Doplněk č. 2.  školního řádu 

Distanční vzdělávání 

 

 Komunikace při vzdělávání distančním způsobem 

Pro komunikaci mezi školou a rodiči se bude využívat jednotná komunikační platforma – 

Škola online. 

O důležitých aspektech distančního vzdělávání budou rodiče informováni formou zpráv 

v prostředí Školy online.  

Zadávání pokynů  bude probíhat prostřednictvím odkazů u jednotlivých hodin zobrazených 

v aktuálním rozvrhu žáka.   

 

Organizace vzdělávání distanční způsobem 

 V případě potřeby škola dle možností žákům  zapůjčí potřebnou ICT techniku. V případě 

problémů s domácím připojením k internetu škola žákům zprostředkuje jeho zprovoznění. 

 

Omlouvání neúčasti žáků na distančním vzdělávání 

Absence při distanční výuce bude  posuzována podle zapojení žáka  do vzdělávání a výstupů, 

nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. Nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák pracuje, 

nýbrž zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo zda prokazuje 

snahu o plnění pokynů.  

Při synchronní výuce (část žáků se vzdělává ve třídě a část distančně) je nepřipojení se k on-

line přenosu považováno za absenci, pokud s dítětem či jeho zákonným zástupce nebyl 

individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Omluvená absence nemůže být důvodem ke 

sníženému stupni hodnocení.  

Pro omlouvání absencí platí nadále povinnost omlouvání prostřednictvím elektronické 

žákovské knížky a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po začátku absence.  

 

Stravování v době distančního vzdělávání 

Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního 

stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. 

Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. 

Z organizačních důvodů bude všem žákům, kteří se účastní distančního vzdělávání oběd 

odhlášen. Zájemci si musí oběd opět přihlásit. 

 

 

 



Způsoby a pravidla hodnocení 

Pro hodnocení distanční práce žáků bude škola  používat častěji formativní hodnocení před 

klasickým hodnocením známkou. V případě, že se žák do činností nezapojuje nebo se 

zapojuje nedostatečně, bude škola kontaktovat zákonné zástupce a snažit se najít cesty k jeho 

většímu zapojení. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Pedagogická intervence a předmět pedagogické péče bude nadále poskytován prostřednictvím 

on-line komunikace osobou, která toto podpůrné opatření realizuje i v běžném režimu školy. 

Žákům, kteří mají  jako podpůrné opatření přiznaného asistenta pedagoga, budou tyto osoby 

poskytovat individualizované učební materiály a podklady, konzultace a podporu na dálku a 

také pomáhat s distanční výukou.  

 

Schváleno  radou školy dne 5. 10. 2020  

 

Tento doplněk nabývá platnosti od 6. 10. 2020 

 

V Osečné dne 5. 10. 2020         Mgr. Tomáš Johanovský 

                   ředitel školy 

 

 


