
     Vážení rodiče a žáci, níže vás informujeme o podstatných pravidlech 
provozu naší školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid - 19 

 
       Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými 

právními předpisy. 

• Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o  
bezinfekčnosti. 

• Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu 
dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. 

• Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách, 
odděleních, studijních skupinách či kurzech. 

 
Další  pravidla  v této  oblasti  mohou  být  zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená 
u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na 
protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd. (viz. stupně 
pohotovosti…) 
 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního 

onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest 

hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům 

věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup: 
 

• příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není 
vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho 
zákonný zástupce, 

• příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 
dítěte  či  nezletilého   žáka   –   tuto   skutečnost   oznámit   zákonnému   zástupci   neprodleně 
a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto 
není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 

• příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; 
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti 
nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování 
zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka 
ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy. 

• Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo 
studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším 
postupu. 

 
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v 
případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 
 

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí 
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických 
opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje 
zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně 
příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS. 

 



 

 

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém 
kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. 
Škola neprodleně informuje o  vzniklé situaci a následných  krocích  v provozu školy stanovených 
KHS  a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky/studenty, zákonné zástupce nezletilých 
dětí/žáků/studentů a svého zřizovatele. 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) 
nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny 
dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Prezenční výuka dotčených 
dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro 
distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v 
prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. 

• Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat  

• Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků a 
studentů. 

• V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním 
způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti 
nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy 
dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí/žáků/studentů, 
a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky. 

 
Úplata za vzdělávání ve ŠD 
 
Pokud je určitému žákovi - účastníkovi ŠD nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho 
omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení 
veřejných zřizovatelů následující: 

• Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo 
přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu. 

• Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty 
v závislosti na situaci i v jiných případech. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA PŘÍPADNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU 

JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD 

 
V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo 

opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole, pak 

mohou nastat následující situace: 
 

Prezenční výuka 
 V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí 13 

/žáků/studentů, 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 děti/žáci/studenti nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu 

nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat 

dotčeným dětem/žákům/studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání 

materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti/žáci/studenti se zapojují na 

bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

Smíšená výuka
 V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy 

či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM Způsobem vzdělávat děti14/žáky/studenty, 

kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní děti/žáci/studenti pokračují v 

PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a 

to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních 

personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k 

samostatné práci  s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější 

formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání 

musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních 

dětí/žáků/studentů.

 Zachování prezenční výuky pro ostatní děti/žáky/studenty se bude v jednotlivých 

případech lišit: Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet 

ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli 

děti/žáci/studenti rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení.

Distanční výuka
 Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo 

plošným opatřením MZd zakázána přítomnost dětí/žáků/studentů ve škole alespoň 

jedné celé skupiny/třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení 

vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy/oddělení se 

vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí/žáků 

studentů, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční 

výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a 

technickým možnostem školy.



 


