
Dodatek č. 6 platný od 16. 9. 2020:  (distanční výuka, COVID-19) 
 
Dodatek byl projednán a schválen pedagogickou radou 16. 9. 2020 

 
 
I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců. 
 

Žák má právo: 

* Na ochranu zdraví a bezpečí.  
* Na opakovanou edukaci v rovině prevence šíření infekčních chorob 
a dodržování pravidel osobní hygieny.  
* Na vytváření prostředí pro dodržování zásad hygieny.  
* Na prostředí, ve kterém se předchází šíření infekčních chorob 
a dodržují se aktuální nařízení celorepublikového, plošného či 
lokálního charakteru.  
 

 

Žák má povinnost: 

* Dodržovat zásady osobní hygieny.  
* Respektovat práva vrstevníků na bezpečí, ochranu zdraví, ochranu 
osobní integrity.  
* Účastnit se v situacích, které vyplývají z platných nařízení, 
tzv. distanční formy výuky. 
  
 

Zákonný zástupce má právo: 


* Na vytváření podmínek pro dodržování osobní hygieny a prevence 
šíření infekčních chorob ve škole.  
 
 
Zákonný zástupce žáka má povinnost: 


* Ohlásit výskyt infekčního onemocnění.  



* Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 
obtížích žáka, nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít 
vliv na průběh vzdělávání. Požadavek je definován § 22 odst. 3 
zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).  
* Poskytnout škole součinnost při zajišťování distanční výuky.  
 
 

III. Provoz a vnitřní režim školy 
 
Škola dbá na dodržování hygienických pravidel: 
 
* V režimových požadavcích škola zohledňuje nařízení Vlády České 
republiky, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství mládeže 
a tělovýchovy a Krajské hygienické stanice.  

* U vstupu do budovy školy, v každé učebně /jídelně/ oddělení/ 
hygienickém zařízení/ u tělocvičny jsou k dispozici prostředky 
k dezinfekci rukou 
 
* Při příchodu do budovy každý provede dezinfekci rukou a následně 
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole (pečlivé 
mytí rukou teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě 
dezinfekce rukou). 
 
* Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití, 
případně osoušeči rukou.  
 
*Probíhá časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných 
prostor školy, využívají se okna – čerstvý vzduch.  
Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně 
o přestávce i během vyučovací hodiny.  
 
*Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem 
žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po 
skončení vyučování. 
 



*Školní jídelna – hygiena rukou před odebráním oběda. 
Samoobslužný výdej je po dobu epidemiologických opatření zrušen. 
Po každém výdeji je provedena dezinfekce jídelny. Není možné 
odnášet a přinášet nádobí do školní jídelny /školní ani vlastní/. Do 
odvolání je zrušen výdej stravy do vlastních nádob v první den nemoci 
/oběd bude odhlášen, ale je nutné telefonicky informovat vedoucí 
školní jídelny ihned první den nemoci do 7.50 hodin ráno/.  
 

*Školní družina – ranní družina – při příchodu je žákům měřena 
teplota. V případě teploty je žák odeslán domů. V ranní družině se 
používají roušky. 
 
 

IV. Práva a povinnosti školy 
V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků. 




*Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky 
infekčního onemocnění (jako je například rýma, kašel, teplota, bolest 
kloubů, bolest hlavy atd.), ale věnuje těmto příznakům pozornost.  

*Škola má povinnost předcházet šíření infekčních chorob, včetně 
Covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle § 7 odst. 3 zákona 
č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví) tím, že je povinna 
zajistit oddělení žáka, který vykazuje příznaky infekčního 
onemocnění, od ostatních žáků a zajistit pro něj dohled zletilé osoby, 
která je v pracovně-právním vztahu se školou.  
 
 
V případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 škola zajistí: 


*pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy – žák 
nebude vpuštěn do budovy školy; v případě, že je přítomen jeho 
zákonný zástupce; 
 
*pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a nebude 
přítomen zákonný zástupce žáka – škola tuto skutečnost neprodleně 



oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti 
bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy;  
 
*pokud se příznaky vyskytnou, budou patrné v průběhu přítomnosti 
žáka ve škole, žák si neprodleně nasadí roušku, bude izolován 
v přízemí školy od ostatních přítomných. Současně budou 
informováni zákonní zástupci žáka a vyzváni k bezodkladnému 
vyzvednutí žáka ze školy; 
Žák bude v izolaci až do doby převzetí zákonným zástupcem.  
 

 
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce 
o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který 
rozhodne o dalším postupu. 
 
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou 
projevem chronického onemocnění včetně alergického onemocnění 
(rýma, kašel), bude umožněn vstup do školy pouze v případě, 
prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od lékaře). 
 
 
V případě výskytu onemocnění COVID-19 ve škole:  
*Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla zkontaktuje 

příslušná KHS. Ta provede epidemiologické šetření a sdělí škole další 
pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. 
 
*Škola neprodleně oznámí vzniklou situaci a následné kroky 
v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu 
vzdělávání pomocí školního rozhlasu žákům a zákonným zástupcům 
žáků prostřednictvím systému Bakaláři.  
 
*Pokud bude v důsledku krizových nebo mimořádných opatření 
(například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 
MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní 
přítomnost ve škole více než polovině žáků alespoň jedné 



třídy/skupiny/oddělení, škola poskytne těmto žákům vzdělání 
distančním způsobem. Tito žáci mají povinnost se distančně 
vzdělávat. 
*Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, budou pokračovat 
v prezenčním vzdělávání.  
 

*Škola přizpůsobí distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám 
žáků.  
 
*V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání 
distančním způsobem. Škola pak bude postupovat obdobně jako 
v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.  
 
V případě uzavření školy (z jakéhokoliv důvodu) bude distanční výuka 
probíhat následně: 
 

1. Práce bude zadávána dle následujících časových dotací: 
 Český jazyk a matematika – 3 hod/týden /V 9. ročníku navíc 

příprava na přijímací zkoušky./ 
 Anglický jazyk – 2 hod/týden 
 2. cizí jazyk – 1 hod/týden 
 Přírodopis, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie – 1 hod/týden 
 VKO, VKZ, Tv, Vv, Hv, Pč, Pkč, Informatika – budou zadávány 

dlouhodobější komplexní tematické úkoly zahrnující více 
předmětů typu výchov, případně i ve spolupráci s dalšími 
předměty. 

 1. stupeň bude rovněž využívat Google Classroom 
      

 
2. Jednotné zadávání domácí práce v případě karantény třídy, 

školy bude výhradně probíhat pomocí aplikace Google 
Classroom: 

 Práce bude zadávána 1x týdně na celý týden (vždy v pondělí). 
 Práce bude rozvržena do jednotlivých dnů. 
 Bude rozlišena práce povinná a práce dobrovolná. 
 Známkování práce bude předem oznámeno. 



 Časově ohraničený test bude ohlášen minimálně 3 dny dopředu. 
 
 

3. On-line hodiny budou v případě karantény třídy nebo školy 
probíhat prostřednictvím aplikace Google Meet: 

 M, Čj, Aj – mimimálně 1x týdně. 
 Ostatní předměty dle potřeby – max. 1x za dva týdny. 
 Individuální konzultace dle potřeby. 
 On-line hodina bude ohlášena alespoň 3 dny dopředu. 

 
4. Způsob hodnocení domácí práce: 
 Povinná zpětná vazba formou slovního komentáře. 
 Vždy možnost vrácení práce k opravě. 
 Předem oznámený způsob hodnocení. 

 
 

5. Komunikace s rodiči bude probíhat přes systém Bakaláři: 
 Sledování komunikačního systému Bakaláři každý den. 
 Rodiče průběžně komunikují s třídním učitelem. V případě 

potřeby i s dalšími vyučujícími a vedením školy. 
 V případě, že žák ani rodiče nekomunikují, nahlásí vyučující 

třídnímu učiteli, který zjedná nápravu. V případě, že třídní učitel 
neuspěje, konzultuje další postup s vedením školy /zástupkyně 
ředitele Mgr. Marie Kružicová/. Vedení školy kontaktuje rodiče 
a domluví další postup, případně řeší konkrétní problémy, které 
znemožňují účast žáka na distanční výuce.  

 V případě dohody s rodiči informuje vedení školy třídního 
učitele, který předá informace jednotlivým třídním učitelům.  

 Pokud nemají jednání s rodiči výsledek, řeší situaci zástupkyně 
ředitele s orgány OSPOD, případně s Policií ČR.  
 

 

 
        Mgr. Světlana Racková 
            ředitelka školy 


