ŠKOLNÍ ŘÁD - dodatek č . 1
Základní škola a Mateřská škola Počenice – Tetětice, okr. Kroměříž 01/2021 Pravidla pro
činnost školy v době výskytu covid - 19 ve společnosti
I.

Odůvodnění dodatku

ředitelka Základní školy a Mateřské školy Počenice – Tetětice, okr. Kroměříž, příspěvkové
organizace, sídlem Počenice 34, 768 33 Morkovice, vydává v souladu s novelizací zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a na základě pokynů MŠMT pro provoz škol a školských zařízení ve školním
roce 2020/2021 vzhledem ke covid - 19 tento dodatek.
II. Hygienická pravidla a realizace v provozu školy
1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
2. Pobyt zákonných zástupců žáků uvnitř budovy školy je omezen na nezbytné případy.
3. Zákonní zástupci ani jiné cizí osoby se v budově nesmí pohybovat bez roušky a bez
doprovodu zaměstnance školy, u vchodu si dezinfikují ruce.
4. V případě vyzvedávání žáků ze školní družiny zákonní zástupci žáka, popř. jiné
vyzvedávající osoby používají při pohybu ve škole roušku, u vchodu si každý vstupující
dezinfikuje ruce a vstupuje pouze do prostor vestibulu a chodby přízemí. Vstup do ostatních
prostor školy není bez doprovodu pracovníka školy nebo školní družiny povolen.
5. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 se bude
postupovat podle pokynů KHS a budou dodržována všechna aktuálně platná mimořádná
opatření vyhlášená pro dané území KHS nebo plošně ministerstvem zdravotnictví.
6. Nošení roušek u žáků a zaměstnanců školy ve společných prostorách (chodby, toalety,
školní jídelna) a ve třídách se řídí nařízením MŠMT, MZ, nařízeními hygienické stanice a
„semaforem“ pro ČR. Ředitelka ZŠ sdělí skutečnost, kdy a kde bude nutné nosit roušky,
žákům, zaměstnancům a zákonným zástupcům podle dané hygienické situace.
7. Zákonný zástupce je povinen neposílat do školy děti, které vykazují některý z možných
příznaků covid-19 (dýchací potíže, kašel, zvýšená teplota, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti
svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). Pokud se u dítěte projeví možné příznaky
covid-19, dítě bude izolováno a zákonný zástupce bude vyzván k okamžitému vyzvednutí
dítěte a je povinen telefonicky kontaktovat dětského lékaře žáka a postupovat podle dalších
instrukcí (lékaře či pracovníka hygienické stanice).
8. Zákonný zástupce je povinen informovat školu o veškerých změnách svých kontaktních
údajů.
9. Žáci se před školou zbytečně neshlukují.

10. Při vstupu do školy budou žákům dezinfikovány ruce. V případě alergie na dezinfekci
užívanou školou si žák před určeným pracovníkem školy prokazatelně dezinfikuje ruce
vlastním prostředkem.
11. V šatně se žáci převléknou, neshlukují se, odcházejí do třídy, na chodbě se s nikým
nezastavují a neshromažďují se.
12. V budově školy všichni dodržují obecně platná hygienická pravidla pro kašlání, smrkání,
kýchání – je nutné používání jednorázových kapesníků a jejich okamžitá likvidace do
odpadkových košů.
13. O přestávkách si žáci dojdou na WC a zbytečně se nezdržují ve společných prostorách,
není povoleno navštěvovat jiné třídy.
14. WC používají žáci na svém patře, popř. v patře, v němž se vyučují.
15. Dle pokynů MŠMT, popř. MZ a KHS je upraven režim školního stravování a výdeje
obědu. Žáci dodržují pokyny vydané ředitelkou školy, pokyny pracovníků školní jídelny a
jednotlivých vyučujících. Bez dovolení nemohou samostatně vstupovat do školní jídelny.
Cizím osobám není vstup do školní jídelny umožněn.
III.Distanční výuka
V případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními
MZ znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:
A)prezenční výuka
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí
více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve
škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem
a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu
nemoci.
B) smíšená výuka
V případě, že se onemocnění či karanténa týká více než 50 % účastníků konkrétní třídy či
oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána
účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání.
C) distanční výuka
Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo
plošným opatřením MZ zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá
škola. Distanční výuka Novela školského zákona zavádí pro děti povinnost účastnit se
distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Povinná výuka na dálku se týká
krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva
zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice. 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 – telefonicky,
emailem. V případě nedodržení této povinnosti škola kontaktuje příslušný OSPOD.
IV. Absence
-

žák, který neakceptuje aktuální pokyny MŠMT, nesmí být přítomen ve výuce, jeho
zákonný zástupce bude vyzván, aby si žáka odvedl.
Ba absenci žáka bude nahlíženo podobně jako nepřítomnost z důvodu nemoci,
zákonný zástupce musí žáka písemně omluvit z výuky, zajistit si u třídního učitele
informace k probíhající výuce a řídit se jeho pokyny
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