
 

 

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU 

platný od 1. 9. do odvolání,  

odstavec 5 je pak platný v případě vyhlášení 2. stupně hygienické 

pohotovosti (oranžová barva semaforu pro daný region),  

odstavec 6 se aktivuje v případě vyhlášení povinnosti nosit roušky ve 

vnitřních prostorách školy příslušnou hygienickou stanicí (oranžová 

nebo červená barva semaforu pro daný region) 

Č. J. :  
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V Praze dne 31. 8. 2020    Mgr. Bc. Daniel Kaiser 



1. Práva a povinnosti žáků  

a) Děti a žáci budou respektovat dodatek ke školnímu řádu, v opačném případě 

bude postupováno v souladu s ukládáním výchovných opatření. 

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců 

a) Zákonní zástupci poučí své děti ve smyslu tohoto dodatku ke školnímu řádu.  

b) Zákonný zástupce nevyšle do školy dítě, které vykazuje příznaky infekčního 

onemocnění nebo se dostalo do styku s nakaženou osobou a je v nařízené 

karanténě. V případě, že žák onemocní COVID-19, bude škola informována 

hygienickou stanicí o dalším postupu. Pokud žák nedorazí do školy z důvodu 

onemocnění nebo nařízené karantény, je zákonný zástupce povinen do tří dnů 

informovat školu a omluvit ho.  

c) Pokud bude dítě projevovat příznaky nemoci, bude umístěno do samostatné 

místnosti a zákonní zástupci po oznámení školou okamžitě dítě ze školy 

vyzvednou. Zákonní zástupci telefonicky kontaktují praktického lékaře. V případě, 

že příznaky onemocnění jsou projevem chronického nebo alergického 

charakteru, je umožněn vstup do školy pouze v případě, že prokáže, že netrpí 

infekční nemocí.  

d) Zákonným zástupcům je povolen přístup do vestibulu k nové budovy k vrátnici.  

e) Konzultace s třídními učiteli probíhají primárně elektronickou poštou, telefonicky 

nebo on-line. Případné osobní konzultace je možné realizovat v hovorně 

v suterénu nové budovy. Pro skupinové setkávání rodičů je doporučeno využít 

venkovní areál. 
 

3. Provoz a vnitřní režim školy v souvislosti s bezpečností, hygienou a ochranou 

zdraví 

a) Po přezutí a vstupu do určené místnosti si děti dezinfikují ruce. 

b) Žáci dbají na zvýšenou hygienu (pravidelné mytí rukou po návštěvě WC, tělesné 

výchově, před jídlem atp.), dostatečné odstupy od ostatních žáků a je jim 

umožněno nosit ochranné pomůcky nad rámec opatření. 

c) Žáci se nemohou bez svolení pedagogického pracovníka nebo zaměstnance 

školy samovolně pohybovat v budově školy a místech, kde probíhá program 

školní družiny.  

d) Žáci na toaletách a ve třídě používají vždy dezinfekci. 

e) Ve škole bude zajištěno pravidelné větrání. Vždy jsou otevřená okna v šatnách, 

na chodbách. Ve třídách jsou okna otevřená alespoň na ventilaci, případně 

otevřená alespoň 2 horní okna. O přestávce budou spodní okna otevřena vždy na 

ventilaci.  

f) Provozní zaměstnanci provádějí zvýšenou dezinfekci podle upravené vnitřní 

směrnice. 

g) Před použitím počítačového vybavení uživatel otře klávesnici a myš dezinfekčním 

ubrouskem. 

h) V případě prokázaného onemocnění z řad žáků či zaměstnanců školy budou 

vydána nařízení ze strany hygienické stanice o karanténě jednotlivců, tříd či celé 

školy. V takovém případě bude vydán pokyn zainteresovaným žákům, zákonným 

zástupcům a zaměstnancům. Vedení školy uvědomí i zřizovatele o nastavených 

pravidlech.  



 

4. Školní jídelna  

a) Do jídelny se žáci přesunují s celou třídou nebo skupinou. Třídy čekají na oběd 

v pořadí určeném rozvrhem ve vymezených prostorech. Děti, které nedocházejí 

do ŠD, ale na oběd ano, půjdou do jídelny spolu s oddělením ŠD podle rozpisu.  

b) Před jídelnou si žáci důkladně umyjí ruce.  

c) Primárně spolu u jednoho stolu sedí žáci téže třídy. 

d) Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tráví žáci mimo budovu 

nebo v případě nepříznivého počasí na vyhrazením místě. 

 

5. Opatření v případě vyhlášení 2. stupně hygienických opatření (oranžová barva)  

a) Žákům i zaměstnancům školy je doporučeno, aby se pohybovali po budově školy 

s rouškou, která zakrývá nos i ústa a konali v souladu s článkem čl. 6.  

 

6. Opatření v případě nařízení hygienickou stanicí 

a) Zákonní zástupci vybaví své děti do školy mimo jiné minimálně 2 hygienickými 

rouškami, sáčkem na uložení roušek. 

b) Vstup žáků do školy je možný pouze s nasazenou rouškou. 

c) Po usednutí k pracovnímu místu a ukončení pohybu žáků po místnosti si žáci 

mohou roušky sejmout a uložit do svého sáčku. 

d) Žák musí být vybaven jednou rouškou na dopolední vyučování a druhou rouškou 

na odpolední program, pokud bude zůstávat ve škole i po obědě. Roušky a další 

ochranné pomůcky budou používat podle pokynu pedagogů.  

e) Při pohybu žáků po budově je vyžadováno nasazení roušky k zakrytí nosu a úst.  

f) Při aktivitách mimo budovu a v tělocvičnách může pedagog vydat pokyn k sejmutí 

roušek. 

g) V jídelně budou žáci moct sejmout roušku, až zasednou ke stolu. Roušku 

neodkládají na stůl nebo tác. 

h) Po jídle žáci nasadí roušky, odnesou použité nádobí a odcházejí z jídelny. 

i) Nošení roušek ve společných prostorách je vyžadováno i po zaměstnancích 

školy. 

 

Tento dodatek ke školnímu řádu je platný do odvolání resp. ukončení platnosti pokynů 

MŠMT, nejdéle do 30. 6. 2021.  
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