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Dodatek ke školnímu řádu pro období epidemie COVID-19 

 

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

zdraví 

- Při vstupu do školy si žáci dezinfikují ruce. 

- V průběhu pobytu ve škole žáci dbají na zvýšenou hygienu (mytí a dezinfekce rukou po 

použití WC, před jídlem apod.) 

- Žáci i zaměstnanci používají ochranné pomůcky v souladu s nařízeními obecně platnými pro 

dané období. 

- Provozní zaměstnanci provádějí zvýšenou dezinfekci i v průběhu dne. 

- V případě prokázaného onemocnění z řad žáků či zaměstnanců školy budou hygienickou 

stanicí vydána karanténní opatření, o nichž bude vedení školy informovat dotčené žáky, jejich 

zákonné zástupce a zaměstnance školy. 

 

2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 

- Zákonný zástupce nepošle do školy dítě, které vykazuje známky infekčního onemocnění 

nebo které přišlo do styku s osobou pozitivně testovanou na COVID-19 a je v nařízené 

karanténě. 

- Pokud v průběhu vyučování bude dítě vykazovat příznaky onemocnění, bude umístěno do 

izolační místnosti, zákonný zástupce bude telefonicky informován a v co nejkratším čase si 

dítě ze školy vyzvedne. 

- Ke konzultaci s učiteli je upřednostňováno využití systému Bakaláři, případně email či 

telefonická komunikace. Individuální osobní konzultace zákonných zástupců s učiteli je 

možná po předchozí dohodě s vyučujícími. 

- Žáci respektují tento dodatek ke školnímu řádu s tím, že při jeho porušování bude 

postupováno v souladu s obecně platnými výchovnými opatřeními.  

3. Stravování ve školní jídelně 

- Před jídelnou si žáci umyjí a vydezinfikují ruce. 

- Do jídelny přicházejí žáci dle stanoveného rozvrhu, který je uzpůsoben tak, aby se žáci před 

jídelnou neshlukovali. Rozesazení u stolů odpovídá obecně platným pokynům pro dané 

období.  
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4. Pravidla pro výuku v distančním režimu 

Distanční výuka v on-line režimu 

- Sychronní výuka - probíhá podle upraveného rozvrhu hodin. Účast žáků je povinná a 

nepřipojení se je považováno za absenci. Absence je omlouvána zprávou rodičů 

zaslanou přes Bakaláře (komunikační systém Komens). 

- Asynchronní výuka. Žáci dostávají úkoly k samostatné práci, na úkolech pracují v jimi 

zvoleném čase. Tato výuka není dána rozvrhem hodin. Je dán způsob a termín 

odevzdání vypracovaného zadání. Plnění zadaných úkolů je pro žáky povinné.  

- Žákům, kteří mají prokazatelné problémy s on-line výukou (nezajištěné technické 

vybavení či připojení na IT) je poskytována individuální podpora formou tištěných 

materiálů a úkolů a jejich předání prostřednictvím školní schránky či vrátnice. 

 

Hodnocení v období distančního vzdělávání 

Způsob hodnocení výsledků distančního vzdělávání využívá prvky formativního i 

sumativního hodnocení v souladu s klasifikačním řádem školy. 

 

Vzdělávání žáků s SVP 

Žákům s SVP jsou v mezích možností poskytována podpůrná opatření i při distančním 

způsobu vzdělávání. Jde zejména o diferenciaci obtížnosti úkolů, stanovení odpovídajících 

termínů plnění úkolů a individuální podporu asistentky pedagoga. 

 

Tento dodatek školního řádu nabývá platnosti dnem zveřejnění. 

 

 

V Praze 8.10.2020     Mgr. Hana Holmanová 

                           ředitelka školy 

 

 


