
Dodatek ke školnímu řádu č.3 v souvislosti s ochranou před COVID-19 

ve školním roce 2021/2022 

 

1. Ve škole budou dodržována přísná hygienická opatření, kterým se musí všichni 

podrobit a budou závislá na momentální epidemiologické situaci v okrese, kraji, v ČR 

a nařízeným opatřením ze strany KHS nebo Ministerstva zdravotnictví (nošení roušek, 

karanténa třídy, zavření školy..) 

2. Po vstupu do školy si žák ihned vydezinfikuje ruce .Po příchodu do třídy si ruce umyje 

a vydezinfikuje. 

3. Ruce si žák umývá a dezinfikuje vždy po použití toalety, před jídlem, pří přechodu do 

jiné třídy a vždy po vyzvání ze strany zaměstnance školy. 

4. Dle situace k 1.9.2021 jsou roušky nařízeny jen ve společných prostorech školy za 

předpokladu, že se žáci zúčastní screeningového testování ve dnech 1.9.2021, 

6.9.2021 a 9.9.2021. 

5. Po dohodě s rodiči žáků 1.tříd budou prvňáčci testováni  1.9. po skončení slavnostní 

části za přítomnosti rodičů.  

6. V případě že se žák screeningovému  testování nepodrobí, bude v souladu 

s nařízením Ministerstva zdravotnictví povinen nosit roušku po celou dobu 

přítomnosti ve škole. 

7. Nepřítomnost ve škole z důvodu nepodrobení se testování bude žákovi do 10.9. 

omluvena.  Distanční výuka nebude zajišťována.  

Od 13.9. se již nepřítomnost ve škole z důvodu, že zákonný zástupce nesouhlasí 

s nošením roušky ve společných prostorech školy omlouvat nebude, protože škola  

z těchto důvodů zkrátila přestávky na 5 minut a žáci pokud jsou ve třídě a účastní se 

výuky, nosit roušky nemusí. Jedná se o velmi krátký interval, kdy si žák roušku nasadit 

musí (vstup do školy odchod ze školy, přesun do jiné učebny), proto nebudeme 

omlouvat nepřítomnost ve škole z těchto důvodů a vše budeme řešit v součinnosti 

s OSPOD, případně při velkém počtu neomluvených hodin s Policií ČR. 

8. Pokud se u žáka projeví známky virového onemocnění – vyšší teplota, kašel, dušnost, 

ztráta chuti, čichu, bolesti kloubů a svalů v průběhu výuky, bude odveden do izolační 

místnosti, nasadí si roušku a  vyčká příchodu zákonného zástupce, který vše ihned 

zkonzultuje s lékařem. 

9. Pokud se žák necítí dobře, je povinen informovat vyučujícího ve třídě. 

10. V případě vycestování do zahraničí v průběhu školního roku je nutné dodržovat 

nařízená opatření Ministerstva zdravotnictví při návratu do ČR z určité oblasti – 

samoizolace, povinnost PCR testů.  Škola v  těchto důvodech  omluví nepřítomnost 

žáka. Při návratu žáka do školy musí předložit certifikát o provedeném PCR testu. 

V opačném případě bude celá situace řešena s KHS. 

11. Pokud se již ráno žák necítí dobře a jeví známky virového onemocnění (kašle, kýchá, 

teplota) , je nutné, aby zůstal doma a zákonný zástupce jej do školy neposílal a vše 

konzultoval s lékařem. 



12. Pokud bude nařízena izolace nebo karanténa více než polovině třídy, bude probíhat 

ve třídě online výuka přes aplikaci Teams, se kterou se žáci ihned první týden v září 

seznámí a dostanou své školní maily. Tato online výuka je pro žáky povinná. 

13. Žáci 2.st. budou do školy přicházet   přes  boční vchod školy 

14. Ve škole se budou žáci zdržovat ve třídě. Maximálně si dojdou na toaletu, kde se 

nebudou zdržovat s ostatními žáky. 

15. V průběhu hodin se bude hodně větrat, důležité je proto vhodné oblečení žáků. 

16. Kroužky a doučování budou probíhat  v rámci  tříd. 

17. Zákonní zástupci nesmí do budovy školy vstupovat v době příchodů a odchodů žáků 

ze školy. Mohou přicházet jen v době od 7.00 do 7.30, po 8 hodině a v případě 

domluvy s vyučujícím po vyučování. 

18. Dalším osobám bude vstup do školy umožněn po předchozí dohodě v časech mimo 

běžný provoz. 

19. Žáci mají zakázáno s dezinfekčními prostředky ve třídách, a v dalších prostorách školy 

manipulovat – zbytečné stříkání, znehodnocování apod. 

20. V případě  karantény je pro všechny povinné distanční vzdělávání – online přes 

platformu Teams, případné vyzvedávání materiálů(rodině není nařízená karanténa). 

21. V případě porušování těchto bezpečnostních opatření bude žáku znovu celá situace 

vysvětlena a zkonzultována i se zákonnými zástupci. 

22. Žáci 8.A a 9.A mají své učebny v modernizovaných učebnách. Jakékoliv poškození 

učebny bude vymáháno od zákonných zástupců žáků – rolety, zásuvky a elektřina ve 

fyzikálních stolech, nový nábytek, lino a další. Každý žák si odpovídá za své místo a 

celkově za stav celé učebny. 

23. Žáci mají zakázáno jakkoliv manipulovat s plošinou. 

 

 

 

Platnost dodatku je  od 1.9.2021 
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