Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín
Dolní Bečva 578, 756 55
Č.j. : ZŠ 0256/2020

DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vypracovala: Mgr. Michaela Vašutová
Schválila: Mgr. Michaela Vašutová
Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2020
Školská rada schválila dne: 31.8.2020
Směrnice nabývá platnosti dne 1.9.2020
Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.9.2020

PROVOZ ŠKOLY VZHLEDEM K ONEMOCNĚNÍ COVID-19
OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY
1. Učitelé průběžně žákům zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny.
2. Zaměstnanci školy a zákonní zástupci žáků jsou prokazatelně informováni, že nemohou vstoupit do
budovy školy, pokud vykazují příznaky infekčního onemocnění.
3. Vstup cizích osob a zákonných zástupců do budovy školy jen po předchozí domluvě, zákonní zástupci
čekají na své děti před školou.
4. Organizace aktivit školy – kulturní akce, sportovní soutěže, kulturní vystoupení žáků pro rodiče, kde
se setkává vyšší počet lidí je omezena.
5. Žáci budou vzděláváni v kmenových učebnách, po výuce v odborných učebnách bude místnost a její
zařízení dezinfikována.
6. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 bude ředitelka
školy postupovat podle pokynů KHS Zlínského kraje a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná
opatření vyhlášená KHS Zlínského kraje nebo plošně MZ.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA
1. U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, toaletách a u tělocvičny jsou umístěny
dezinfekční prostředky. Žáci i zaměstnanci školy si při vstupu do budovy dezinfikují ruce. Dále pak
vyučující dohlédnou na hygienu rukou po celou dobu pobytu žáků ve škole, opakovaně budou žáky
upozorňovat na nutnost hygienických postupů.
2. Vyučující ve třídách zajistí pravidelné větrání učeben, provozní zaměstnanci zajistí větrání ostatních
prostor budovy – toalety, šatny, chodby…

3. Lékárničky školy jsou vybaveny bezkontaktními teploměry – v případě na změření teploty žáků či
zaměstnanců v případě podezření na výskyt infekčního onemocnění.

ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU
1. Ředitelka školy a zástupce ŘŠ budou průběžně sledovat republikový a lokální vývoj situace v rámci
systému semafor.
2. V případě 2. stupně pohotovosti v systému semafor KHS zavede povinnost nošení roušek ve
společných prostorách školy.

POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 U ŽÁKA
1. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19.
V případě podezření na výskyt infekčního onemocnění či zjištění příznaků (zvýšená teplota, horečka,
kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu)
bude dodržen následující postup:
Příznaky jsou patrné již při Je přítomen zákonný zástupce Žák není vpuštěn do budovy
příchodu žáka do školy
žáka
Příznaky jsou patrné již při Není
přítomen
zákonný Neprodleně
kontaktovat
příchodu žáka do školy
zástupce žáka
zákonného
zástupce,
informovat
o
možnosti
bezodkladného převzetí svého
dítěte ze školy, pokud to není
možné, ihned poskytnout
žákovi roušku a umístit ho do
pro tyto účely vyhrazené
samostatné místnosti po dobu,
než dojde k převzetí zákonným
zástupcem.
Příznaky se vyskytnou, jsou
Žákovi poskytnout roušku,
patrné v průběhu přítomnosti
umístit ho ho do pro tyto účely
žáka ve škole
vyhrazené
samostatné
místnosti po dobu, než dojde
k převzetí
zákonným
zástupcem.
Neprodleně
informovat
zákonného
zástupce o bezodkladném
převzetí svého dítěte ze školy.
Ve všech uvedených příkladech je zákonný zástupce informován TU, případně jiným vyučujícím o tom,
že má telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Izolační místnost – označená samostatná místnost vybavená umyvadlem, větratelná oknem,
dezinfikovatelná, mýdlem v dávkovači, dezinfekcí, jednorázovými ručníky. Jako izolační místnost je

stanovena místnost před tělocvičnou T – 14. WC pro tyto účely izolace je stanoveno v prostorech nad
schodištěm, označení dveří C 17.
V izolační místnosti pobývá žák až do doby převzetí zákonným zástupcem. Izolovaný žák použije
ochrannou pomůcku – roušku, zaměstnanec školy je vybaven respirátorem a ochrannými rukavicemi.
Zaměstnance, který vykonává dohled nad izolovaným žákem, určuje ředitelka školy. Podle aktuální
situace to bude:
a) pedagog, který právě nevyučuje
b) asistentka pedagoga
c) provozní zaměstnanec
2. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně Covid – 19), opustí
školu v co nejkratším možném čase s použitím roušky s dodržením dalších obecně známých pravidel
chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
3. Žákovi, popřípadě zaměstnanci školy 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 potvrzením od dětského či praktického lékaře, že netrpí infekční
nemocí.
VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY
1.

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 ředitelka 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.

2.

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. Při svém
rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd.
Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost
školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet dětí/žáků/studentů ve třídě, způsob
školního stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob
dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci.

3.

Ředitelka školy neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků
a svého zřizovatele.

4.

Škola je povinna 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
žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním
způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz

nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné
skupiny1.

5.

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání
včetně hodnocení podmínkám žáků.

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

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
1.

Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z
jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce
apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). Pokud k dohodě nedojde, není
povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože v daném období je
z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení
zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného
průměrného výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská).

2.

Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce.

3.

Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu
používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a
zachovávat sociální distanci.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
1.

Školní stravování bude probíhat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS nebo MZd
jinak:




Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu.
Žáci si před odebráním stravy umyjí důkladně ruce, případně použijí dezinfekci.
Kuchařky, případně osoba vykonávající dohled v jídelně, vydávají za použití hygienických
jednorázových rukavic žákům příbory. Kuchařky pak vydávají polévky, hlavní jídlo i přílohy
individuálně.

ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ KLUBY
1. Oddělení a skupiny školní družiny a školního klubu budou tvořeny žáky předem daných tříd, oddělení
a skupina bude neměnná.

1

Zde uvedená pravidla vycházejí ze zákona č. 349/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
1.

Pokud je určitému žákovi účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho
omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

2.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení
veřejných zřizovatelů následující:



Ve školní družině stanoví ředitelka školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo
přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.
Ve školním klubu se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje),

není-li vzdělávání nahrazeno nebo neposkytuje-li se vzdělávání distančním způsobem. Úplata se tedy
nepožaduje po účastnících nebo žácích zapsaných k činnostem, které neprobíhají nebo nemohou
probíhat na dálku.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd
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. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným
dětem žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových
plánů na dané období. Žáci se zapojí na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální
podmínky.

b) smíšená výuka




V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 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. 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 žáků.
Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky 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 žáci rozřazováni do jiných tříd nebo
oddělení.

c) distanční výuka


Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy/oddělení, škola

poskytuje pro tyto třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní
třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech
žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak
individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem
školy.





Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Vyučující poskytuje výuku dle rozvrhu
hodin dálkovou formou přes Microsoft Teams. Žáci jsou povinni se k výuce připojit přes aplikaci
Microsoft Teams, kterou jim škola zajišťuje zdarma. Přihlašovací údaje obdrží žáci a jejich
rodiče při nástupu do školy. Komunikačním kanálem je stanoven výhradně kanál Bakaláři.
Předměty výchovného zaměření – hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova a
praktické činnosti nejsou při distanční výuce vyučovány.
V případě, že žák nemá možnost účastnit se výuky online, omluví jej zákonný zástupce TU
prostřednictvím Bakalářů do 2 kalendářních dní. Zákonný zástupce si domluví předávání
výukových materiálů v tištěné podobě s vyučujícími a žák je povinen vypracované materiály
odevzdat vyučujícím v určeném termínu.
Pravidla a organizace distančního vzdělávání
1. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ a) V průběhu distanční výuky bude ve škole přednostně využívána
kombinace on-line výuky (synchronní a asynchronní) prostřednictvím internetu. b) Synchronní
výuka znamená propojení učitele s žáky třídy pomocí systému MS Teams, tzn. ve stanovený
čas na stejném virtuálním místě. c) Asynchronní výuka znamená práci žáků na zadaných
úlohách v jimi zvoleném čase vlastním tempem (jedná se o úlohy zadané v Bakalářích nebo v
MS Teams – např. žáci mohou pracovat do sešitu, zpracovat projekt dle zadání, studovat z
učebnice nebo jiných studijních materiálů, vyplnit formou odkazu zaslaný pracovní list nebo
elektronický test, pracovat ve výukových aplikacích. d) Ve výjimečných odůvodněných
případech bude využívána také off-line výuka. Tento způsob výuky neprobíhá přes internet, v
převážné míře využívá samostudium žáků a znamená zadávání úkolů jiným způsobem –
telefonicky, SMS, ve specifických případech i osobně. Je možno dohodnout předávání úkolů a
pracovních listů v listinné podobě v budově školy. Podrobnosti předávky dohodne se
zákonnými zástupci třídní učitel žáka nebo příslušný vyučující daného předmětu.

Hodnocení výsledků vzdělávání







Online výuka je hodnocena podle klasifikačního řádu a bude přizpůsobena podmínkám žáka
pro tento způsob vzdělávání. Klasifikace bude při distanční výuce odpovídat pravidlům a
kritériím hodnocení, která jsou součástí školního řádu. Váhu známky určuje vyučující s
přihlédnutím ke specifikům domácí práce.
Při distančním vzdělávání žák dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění
zadaných úkolů, uplatňováno jak slovní, tak formativní hodnocení. Při distanční výuce jsou
výsledky práce žáků ukládány ve formě osobního portfolia v listinné nebo digitální podobě.
Předmětem hodnocení bude také pravidelnost plnění zadaných úkolů a míra zapojení žáka do
vzdělávacích aktivit

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dodatek školního řádu vychází z Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce
2020/2021 vzhledem ke covid-19.
2. Kontrola provádění ustanovení této směrnice je průběžně prováděna.
3. Dodatek školního řádu byl projednán s pedagogickou radou školy dne 31.8.2020 a schválen
školskou radou dne 31. 8. 2020.
4. Zaměstnanci školy byli s tímto dodatkem školního řádu seznámeni na poradě dne 31.8.2020.
5. Žáci školy byli s dodatkem školního řádu seznámeni třídními učiteli prvního dne vyučování,
seznámení je zaznamenáno v elektronických třídních knihách.
6. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání dodatku školního řádu prostřednictvím
programu Bakaláři či písemně v žákovské knížce (zákonní zástupco, kteří nemají přístup
k elektronické žákovské knížce).
7. Dodatek školního řádu je umístěn ve vestibulu školy a na webových stránkách školy
www.zsdolnibecva.cz

V Dolní Bečvě dne 31.8.2020

………………………………………….
Mgr. Michaela Vašutová
ředitelka školy

