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Dodatek Školního řádu ZŠ 

 
Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole 

a při pobytu ve škole v době vyhlášení mimořádných opatření 
 

a) Pokud z důvodů krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodů 

nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků, 

poskytuje základní škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. (§ 184a zákona 

č. 561/2004 Sb., školského zákona). 

 

b) K tomuto způsobu vzdělávání základní škola přistoupí, pokud je nepřítomnost žáků ve třídě 

nadpoloviční nebo je-li účast žákům ve škole zcela znemožněna. 

 

c) Změna způsobu ve vzdělávání může nastat při změně epidemiologické či jiné krizové 

situace vyhlášené podle krizového zákona či nařízením mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví nebo v určité oblasti příslušně krajské hygienické stanice (nařízená karanténa). 

 

d) O způsobu distančního vzdělávání budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím 

webových stránek školy. 

 

e) Škola vždy přizpůsobí distanční vzdělávání podmínkám dětí. Nastat mohou tyto případy: 

1. rodina disponuje potřebným technickým zařízením 

2. rodina nevlastní potřebné technické zařízení, úkoly si vyzvedává zákonný zástupce 

dítěte ve škole na určeném místě 

3. pokud osobnímu vyzvedávání brání jiné okolnosti, využívá se telefonické spojení se 

zákonným zástupcem ke konzultacím a zadávání úkolů 

f) Zpětná vazba od zákonných zástupců při tomto způsobu vzdělávání bude součástí 

hodnocení očekávaných výstupů předškolního vzdělávání stanovených školním vzdělávacím 

programem. 

 

g) I v případě distančního vzdělávání je v platnosti povinnost omlouvat žáka (e-mailem, 

telefonicky), pokud se z důvodu nemoci nemůže distančního vzdělávání zúčastnit. 

 

h) Při pobytu ve škole v době vyhlášených mimořádných opatření jsou žáci a jejich zákonní 

zástupci povinni dodržovat všechna stanovená opatření. Porušení těchto opatření bude 

považováno za hrubé porušení školního řádu. 
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Hygienická opatření v objektu ZŠ od 1. 9. 2020 

 
a) Vstup do budovy ZŠ je povolen žákům, zaměstnancům a návštěvám pouze bez příznaků 

onemocnění (tj. kašel, rýma, zvýšená teplota, ztráta chuti, čichu nebo s nařízenou karanténou).  

 

b) Zákonní zástupci žáků i návštěvy vstupují do školy pouze za účelem předání žáků nebo 

úředního jednání se zakrytím úst a nosu. Před vstupem do budovy si dospělý i žáci ošetří ruce 

dezinfekcí.  

 

c) S každým žákem vstupuje do budovy pouze jedna osoba – doprovod. Doprovod i návštěva 

se v budově zdržují pouze nezbytnou dobu.  

 

d) Zákonný zástupce osobně předá žáka pedagogovi u dveří do šatny (dovnitř nevstupuje) a 

informuje ji o aktuálním zdravotním stavu žáka.  

 

e) Pedagog převezme pouze žáka zdravého, bez viditelných známek infekčního onemocnění.  

 

f) Pro případ, že se u žáka projeví příznaky onemocnění během pobytu v ZŠ, bude každý žák 

vybaven vlastní, čistou a podepsanou rouškou, kterou bude mít k dispozici v šatně ve svých 

osobních věcech (vždy v pondělí si přinese čistou).  

 

g) V případě, že se u žáka během pobytu v ZŠ projeví příznaky onemocnění, bude žák opatřen 

vlastní rouškou a izolován od ostatních žáků. Pedagog bude ihned kontaktovat rodiče, kteří 

jsou povinni bezodkladně žáka vyzvednout ze ZŠ, aby se zamezilo dalšímu šíření nemoci 

mezi žáky a personál ZŠ.  

 

h) Pokud se u žáka vyskytují přetrvávající příznaky onemocnění (rýma, kašel - alergici), je 

mu umožněn vstup do budovy pouze v případě, prokáže-li prostřednictvím potvrzení 

praktického lékaře, že netrpí infekční nemocí.  

 

ch) V celém areálu ZŠ platí zvýšená hygienická opatření – zvýšená frekvence úklidu, časté 

větrání a dezinfikování povrchů, pomůcek a hraček. 

 

 

 

 

 

 

V Hranicích 1. 9. 2020  

                                                                                                                Mgr. Zdeněk Škrobánek 

                                                                                                                         ředitel školy 

 


