Dodatek ke školnímu řádu ze dne 1. 9. 2018
• Hygienická pravidla v souvislosti s šířením COVID 19
• Pravidla distanční výuky
Hygienická pravidla v souvislosti s šířením COVID 19 dle doporučení MZ:
1) dodržování zásad osobní hygieny
2) dodržování sociální distance
3) ochrana úst a nosu rouškami nebo respirátory podle aktuálního vývoje situace
4) opakovaná edukace žáků
Realizace v provozu školy:
1) V případě bílé barvy na COVID semaforu je ochrana dýchacích cest ve společných
prostorách dobrovolná, v případě změny barvy na zelenou nebo oranžovou je ochrana
úst a nosu povinná. Nepoužití roušky (při povinném nošení) bude posuzováno jako
porušení školního řádu. V případě červené barvy na COVID semaforu je pravděpodobné
omezení provozu škol a školských zařízení.
2) U vchodu do školy bude namátkově žákům změřena teplota. Při teplotě vyšší než 370C bude
žák izolován s nasazenou rouškou bez ohledu na barvu COVID semaforu a budou
kontaktováni jeho zákonní zástupci.
3) V každé třídě je k dispozici mýdlo a dezinfekce. Tyto budou žáci používat po celou dobu
přítomnosti ve škole.
4) Žáci i zaměstnanci školy prioritně používají jednorázové kapesníky nebo papírové ručníky,
které po použití neprodleně vyhodí. Následně si umyjí ruce a provedou jejich dezinfekci.
5) Jakékoli osobě s příznaky infekčního onemocnění není povolen vstup do školy (žák,
zaměstnanec, zákonný zástupce, jiná osoba).
6) Do budovy školy nevstupují cizí osoby.
7) Dále se doporučuje omezení kontaktu se zákonnými zástupci žáků v prostorách školy.
S těmito je možné jednat pouze v prostoru vestibulu školy. Všichni zúčastnění dodržují
protiepidemiologická opatření.
8) Po vstupu do školy, si žáci vydezinfikují ruce, jdou ke svým šatním skříňkám, kde se přezují
a převléknou. Od skříněk neprodleně odcházejí do třídy.
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9) O přestávkách se žáci zdržují na chodbách pouze na nejnutnější dobu, zbytečně se s nikým
nezastavují a neshromažďují se.
10) Před vstupem do školní jídelny si žáci umyjí a vydezinfikují ruce. Při čekání na výdej jídla a
při stolování se zbytečně nepromíchávají s žáky jiných tříd.
11) Po obědě odcházejí žáci do ŠD nebo k šatním skříňkám a odcházejí mimo budovu školy. Ve
dnech odpoledního vyučování mohou být do jeho zahájení ve školní družině (3. - 5. ročník),
žáci 2. stupně mohou využít knihovnu.
12) Po ukončení dopoledního (odpoledního) vyučování odcházejí žáci ke skříňkám, kde se zdržují
pouze nezbytně dlouhou dobu a poté neprodleně opouštějí školu.
13) V případě, že jsou patrné příznaky COVID – 19 při vstupu žáka do školy, není tento žák do
budovy vpuštěn. V případě osobní přítomnosti zákonného zástupce je tento informován o
nutnosti telefonického kontaktu praktického lékaře.
14) Pokud žák vykazuje příznaky COVID – 19 při příchodu do školy bez přítomnosti zákonného
zástupce, nebo pokud se příznaky objeví v průběhu vyučování, je tento žák izolován. Nasadí
si roušku a jeho zákonný zástupce je vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy
(zákonný zástupce je informován o nutnosti telefonického kontaktu praktického lékaře).
15) O žáka v izolaci, který čeká na zákonného zástupce, se stará pověřený pracovník. Tento
používá ochranné osobní pomůcky (rouška, štít, rukavice).
16) Pokud vykazuje příznaky COVID – 19 zaměstnanec, informuje neprodleně ředitele školy a
odchází domů. Telefonicky informuje svého praktického lékaře.
17) Pokud žák školy vykazuje příznaky nemoci COVID – 19 nebo se setkal s osobou pozitivně
testovanou na COVID – 19, zákonný zástupce bezodkladně informuje o nastalé situaci
vedení školy.
18) Všechna důležitá sdělení k provozu školy budou zveřejňována na webových stránkách školy.
V případě nutného okamžitého sdělení nastalých opatření budou tato sdělení zveřejněna na
nástěnce programu Bakalář.
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Pravidla distanční výuky
1) Pokud je z důvodu karantény, kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením
MZ zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné třídy, škola poskytuje pro tuto třídu
vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní žáci se vzdělávají prezenčně.
2) Pokud je zakázána přítomnost ve škole všem žákům, přechází na distanční výuku celá škola.
Povinností vyučujících je přizpůsobit distanční výuku individuálním podmínkám
jednotlivých žáků.
3) Účast na distanční výuce je povinná. Neúčast žáka na distanční výuce musí být řádně
omluvena zákonnými zástupci. Při podezření na úmyslné vyhýbání se distanční výuce
může třídní učitel požadovat potvrzení od lékaře o nemoci žáka. Pokud se žák nemůže
distanční výuky zúčastnit z důvodu nemoci, je zákonný zástupce povinen žáka nejpozději do
3 dnů od zahájení nemoci omluvit – e-mailem nebo telefonicky. V případě nedodržení této
povinnosti škola kontaktuje příslušný OSPOD.
4) Na začátku školního roku třídní učitelé zkontrolují platnost telefonních čísel, e-mailů
zákonných zástupců a platnost adres pro doručování.
5) Úkoly budou standardně předávány prostřednictvím program Bakalář a MS Teams. Pokud
žák není vybaven internetovým připojením, úkoly si převezme, po předchozí telefonické
nebo mailové domluvě, v kanceláři hospodářky školy nebo zástupců ředitele školy.
6) Žák je povinen odevzdat úkoly v termínu, který určí vyučující. Odevzdání v jiném termínu je
akceptovatelné pouze po předchozí konzultaci a dohodě s příslušným vyučujícím.
7) V době distanční výuky budou úkoly hodnoceny známkami s uvedením písmene D. Po
skončení distanční výuky vyučující ověří vhodným způsobem skutečnou znalost učiva. Za
neodevzdané či nevypracované práce, testy a úkoly obdrží žák hodnocení NEHODNOCENO.
K tomuto bude přihlédnuto při klasifikaci žáka v daném klasifikačním období.

Mgr. Ota Bažant
ředitel školy

Školní řád byl projednán a schválen pedagogickou radou ZŠ a MŠ Emy Destinnové dne 31. 8. 2020
Školská rada ZŠ a MŠ Destinnové projednala a schválila Školní řád dne 14. 9. 2020

3

