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Dodatek školního řádu č. 1-2020
ORGANIZACE VÝUKY A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ OD 18. 9. 2020
I. Zajištění ochrany zdraví žáků a zaměstnanců školy
1. Do budovy školy nesmějí vstoupit žádné osoby s příznaky COVID-19 (např. rýma, kašel,
zvýšená tělesná teplota, bolest hlavy, silná únava či jiný příznak infekce). Do budovy nesmějí
vstoupit také žádné osoby, které mají nařízeny karanténu. Toto nařízení se týká zaměstnanců,
žáků, rodičů i ostatní veřejnosti.
2. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, učitel umístí žáka do samostatné
místnosti, informuje ředitele školy a následně kontaktuje zákonného zástupce s ohledem na
okamžité vyzvednutí žáka.

II. Vstup do budovy školy
1. Všichni žáci, zaměstnanci školy, rodiče i ostatní veřejnost nosí roušky ve společných
prostorách, od 18.9.2020 i v učebnách při výuce. Roušku nemusejí mít pouze učitelé a žáci
v době, kdy zpívají nebo hrají na dechové nástroje. V tom případě se doporučuje dodržovat
odstup min. 2 metry.
2. Žáci individuální výuky přicházejí do školy nejdříve 5 minut před začátkem vyučování, v šatně
se přezují a odcházejí samostatně do učebny, kde proběhne výuka. Ihned po skončení
vyučování žáci opouštějí školu.
3. Žáci hudební nauky a kolektivní výuky přípravného ročníku přicházejí do školy nejdříve
5 minut před začátkem vyučování, v šatně se přezují a vyčkají na svého učitele v zadní části
chodby v přízemí. Se svým učitelem se pak organizovaně přesunou do třídy (1. patro, číslo
dveří 9). Ihned po skončení vyučování žáci opouštějí školu.
4. Rodiče s ohledem na ochranu zdraví dětí žádáme, aby vstupovali do budova školy pouze
v nejnutnějších případech a aby se nezdržovali v šatně a na chodbách.

III. V učebně
1. Osobní přítomnost rodičů v hodinách není kvůli ochraně zdraví dětí v této době možná.
2. Neprodleně po příchodu do učebny si musí každý žák umýt ruce. Použití dezinfekce je
dobrovolné.
3. Učitelé zajistí nepřetržité větrání své učebny (ideálně trvalým otevřením okna - pokud tomu
nebrání nepříznivé povětrnostní podmínky).
4. Učitelé po hodině vydezinfikují předměty, kterých se žáci dotýkali (kliky u dveří, hudební
nástroje, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození).
Tento dodatek školního řádu platí od 18. 9. 2020 až do odvolání. Platnost předchozího dodatku
školního řádu č. 1-2020 se tímto ruší.
V Týně nad Vltavou 18. září 2020
Mgr. Pavel Píha, ředitel školy
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