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Dodatek školního řádu č. 1-2020

ORGANIZACE VÝUKY A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ
V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Dodatek se řídí pokynem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR z 30. 4. 2020 a nařízeními
Ministerstva zdravotnictví ČR. Tímto dodatkem se neruší platný školní řád, pouze se dočasně mění a
doplňují některá ustanovení školního řádu po dobu epidemie.
Organizace výuky
1. Škola od 11. 5. 2020 z důvodů ochrany zdraví žáků vyučuje výhradně individuálně, tj. jeden žák
na vyučovací hodině. V případě skupinové výuky hry na nástroj a zpěvu (2-4 žáci na jedné
vyučovací hodině) se učitelé s rodiči telefonicky domluví na změně rozvrhu tak, aby každý žák byl
vyučován individuálně.
2. Z důvodu ochrany zdraví žáků se nevyučují kolektivní předměty (hudební nauky, přípravná
hudební výchova, komorní a souborová hra apod.) Předměty hudební nauka a přípravná hudební
výchova budou vyučovány od 11. 5. distančně. K distanční výuce těchto dvou předmětů se
mohou žáci přihlásit e-mailem u svých učitelů (Mgr. M. Jaroš a Jana Suchanová), další informace
naleznou rodiče a žáci na webových stránkách školy.
3. Do budovy školy smějí vstoupit výhradně žáci, kteří mají výuku podle platného rozvrhu hodin.
4. Doprovázejícím osobám a ostatní veřejnosti je vstup do školy podle nařízení MŠMT zcela
zakázán.
5. Žák přichází do školy nejdříve 5 minut před začátkem vyučování, v šatně se přezuje a odchází
sám do učebny, kde proběhne výuka. Ihned po skončení vyučování žák opouští školu.
6. Při prvním vstupu do učebny předloží žák svému učiteli písemné prohlášení, podepsané
zákonným zástupcem, které obsahuje:
• písemné seznámení s vymezením rizikových skupin
• písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
• prohlášení, zda rodič si přeje, aby jeho dítě použilo před hodinou dezinfekci na ruce
• písemné seznámení s tímto dodatkem školního řádu
Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše a žák jej v první hodině neodevzdá učiteli,
nesmí být podle nařízení MŠMT žákovi umožněna osobní účast ve škole. Formulář prohlášení je
k dispozici na webu školy https://www.zuskomzaka.cz/11-5-2020.
7. Pokud učitel hlavního předmětu prokazatelně patří do rizikové skupiny a nemůže se z tohoto
důvodu osobně účastnit výuky, může mu ředitel školy podle zákona povolit distanční výuku.
Učitelé, kteří budou vyučovat distančně, oznámí tuto skutečnost svým žákům (jejich zákonným
zástupcům) a domluví si s nimi vhodný způsob komunikace.
Vstup do budovy školy
1. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
2. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
3. Žák se může zdržovat ve škole pouze po dobu nezbytně nutnou. Nepřipouští se shromažďování
žáků kdekoliv v prostorách školy.
4. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po
prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je podle pokynů
MŠMT důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

1

V učebně
1. Neprodleně po příchodu do učebny si musí každý žák umýt ruce a v případě, že to písemně povolí
rodiče, může použít i dezinfekci na ruce.
2. V průběhu vzdělávání v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je
zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se
roušky nosit i v učebně.
3. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
4. V každé učebně je nezbytné důkladně větrat (ideálně trvalým otevřením okna - pokud tomu
nebrání nepříznivé povětrnostní podmínky).
5. Učitelé po hodině vydezinfikují předměty, kterých se žák dotýkal (kliky u dveří, hudební nástroje,
a to tak, aby nedošlo k jejich poškození).
Při podezření na možné příznaky COVID-19
1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
2. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné
místnosti (pod dozorem učitele) a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na
okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
3. Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším
možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.
Osoby s rizikovými faktory
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.
hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
1. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo
pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
2. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové
skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
3. Pokud se žák z důvodu příslušnosti do rizikové skupiny nemůže osobně účastnit výuky, může
kontaktovat svého učitele hlavního předmětu a domluvit se s ním na formě distanční výuky.
Tento dodatek školního řádu platí od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2020 (pokud nebude stanoveno jinak).
V Týně nad Vltavou 6. května 2020
Mgr. Pavel Píha
ředitel školy v. r.
tel. 385 731712
e-mail: piha@zuskomzaka.cz
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