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Tato směrnice je dodatkem ke směrnici č. 77/2017 – Školní řád základní školy.  

Směrnice doplňuje bod 2.5 Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách 

a rozšiřuje bod 3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků. 

 

2.5 Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách 

a) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu 

nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení 

karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost 

většiny žáků nejméně jedné třídy, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání 

distančním způsobem. 

b) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající 

okolnostem. 

c) Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a 

hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka 

pro toto vzdělávání. 

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

g) Každý žák si po příchodu do budovy školy v co nejkratším čase důkladně umyje ruce, 

popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu 

svého pobytu ve škole. 

h) Všichni žáci budou dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, tzn. kašlat a kýchat 

nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 

i) Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

j) V případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 bude žák izolován v předem 

připravené samostatné místnosti pod dohledem zaměstnance školy a současně bude 

informován zákonný zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí 

žáka ze školy. 

k) 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 (předloží potvrzení 

od lékaře). 

 

Tento dodatek školního řádu byl projednán pedagogickou radou dne 31. 8. 2020. 

Tento dodatek školního řádu byl schválen školskou radou dne 31. 8. 2020. 

 

 

Mgr. Petr Koníř, ředitel školy 


