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DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU 

platný od 11. 5. do 30. 6. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žatci dne 5. 5. 2020                        Mgr. Zdeněk Srp  
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1. Práva a povinnosti žáků  

a) Žáci 1. – 5. ročníku a 9. ročníku mohou dobrovolně od 25. 5. 2020 resp. 11. 5. 2020 navštěvovat 

skupiny pro vzdělávací aktivity na základě přihlášky a čestného prohlášení zákonných zástupců. 

Skupiny budou sestaveny do počtu maximálně 15 dětí podle ročníku. Skupiny jsou neměnné. 

Skupinám budou nastaveny rozvrhy a dále časy příchodů a odchodů tak, aby se skupiny nemísily 

a nedocházelo ke shlukování žactva v okolí vchodů a východů.  

b) Dobu ve škole žáci tráví výhradně na předem určeném místě (v konkrétním prostoru a u přidělené 

lavice). 

c) Skupiny se nesmí míchat a shlukovat v rámci budovy, školní zahrady i prostoru kolem školy.  

 

2. Povinnosti zákonných zástupců  

a) Zákonní zástupci mohou ze závažných pracovních a jiných důvodů přihlásit své dítě do 

vzdělávacích aktivit formou školních skupin pouze písemně na předepsaném formuláři. Součástí 

přihlášky do výuky ve skupině musí být podepsaný formulář „Čestné prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění“. Bez tohoto prohlášení nelze dítě do školy vpustit. 

b) Zákonní zástupci zajistí, aby žáci docházeli do školy na vzdělávací aktivity včas ve vymezeném čase 

a v rozestupech 2 m od sebe. Nesmí docházet ke shlukování. 

c) Zákonní zástupci vybaví děti do školy 2 hygienickými rouškami, sáčkem na uložení roušek a 

pomůckami potřebnými pro vzdělávací aktivity. Zákonní zástupci poučí své děti ve smyslu tohoto 

dodatku ke školnímu řádu. 

d) Zákonný zástupce nevyšle do školy dítě, které vykazuje příznaky nemoci nebo se dostalo do styku 

s nakaženou osobou. V případě, že se žák nebo rodinní příslušníci dostali do kontaktu s nakaženou 

osobou, musí neprodleně kontaktovat vedení školy. Pokud dítě nedorazí k aktivitám ve skupině, 

je zákonný zástupce povinen do tří dnů informovat školu a omluvit ho. 

e) V případě nedodržení hygienických pravidel bude žákovi uloženo výchovné opatření, případně 

může být ze skupiny vyřazen. Zákonný zástupce bude telefonicky a písemně uvědomen a povinen 

si dítě vyzvednout. 

f) Pokud bude dítě projevovat příznaky nemoci, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonní 

zástupci po oznámení školou okamžitě dítě ze školy vyzvednou. Škola je povinna oznámit 

podezření spádové hygienické stanici. 

3. Provoz a vnitřní režim školy 

a) Vstup žáků do školy proběhne podle rozpisu jednotlivých skupin. Žáci se v uvedený čas řadí ve 

dvoumetrových rozestupech na určeném místě a do budovy odchází společně s určeným 

pedagogem. Po vstupu do školy a po přezutí si děti dezinfikují ruce. Zákonným zástupcům není 

povolen přístup do budovy a areálu školy. 

b) Dopolední aktivity probíhají podle rozpisu skupin přibližně od 7:30 do 12:00 hodin. Cílem 

dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který učitelé realizují v rámci vzdělávání na 

dálku. 
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c) Odpolední aktivity probíhají podle rozpisu skupin přibližně od 12:00 do přibližně 16:00 hodin ve 

stejné místnosti jako dopolední aktivity, případně ve vymezeném prostoru. Cílem odpolední části 

je zajistit zájmové vzdělávání žáků. 

d) Odchod žáků ze školy proběhne podle časového rozpisu jednotlivých skupin mezi 11:30 - 12:15 

hodin nebo po obědě, nejpozději do 16:00 hodin. 

e) Odpolední aktivity nejsou činností školní družiny, tudíž se nehradí úplata. Ranní školní družina 

není poskytována. Děti musejí opustit budovu podle vymezeného času.  

4. Bezpečnost, hygiena a ochrana zdraví 

a) Žáci musí dodržovat hygienické požadavky v souladu s opatřeními proti koronavirové epidemii a 

nařízením vedení školy. 

b) Přítomnost žáků v celém areálu školy je podmíněna nošením roušky. Žák musí být vybaven jednou 

rouškou na dopolední směnu a druhou rouškou na odpolední směnu, pokud bude zůstávat ve 

škole i po obědě. Roušky a další ochranné pomůcky budou používat podle pokynu pedagogů. Žák 

je zároveň z domova vybaven sáčkem na uložení roušky. 

c) Žáci udržují mezi sebou i pedagogy vzdálenost 2 m, zvláště pak při přesunech. 

d) Žáci se nemohou bez svolení pedagogického pracovníka nebo zaměstnance školy samovolně 

pohybovat po areálu školy. 

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

f) Ve škole bude zajištěno pravidelné větrání. 

g) Podle opatření MŠMT jsou zakázány činnosti mimo areál školy a výuka tělesné výchovy. 

h) Provozní zaměstnanci provádějí zvýšenou hygienu podle upravené vnitřní směrnice. 

i) Pedagogičtí pracovníci vedou docházku žáků do skupiny.  

5. Školní jídelna 

a) Zákonní zástupci přihlásí své dítě ke školnímu stravování minimálně tři pracovní dny před 

zahájením stravování přes webové stránky školy nebo telefonicky (školní jídelna – 415 710 874).  

b) Odhlášky je možné uskutečnit podle dosavadních pravidel s tím rozdílem, že nelze vyzvednout 1. 

den nemoci dítěte do přinesených nádob. 

c) Do jídelny se žáci přesunují s celou skupinou ve 2 m vzdálenostech. Před jídelnou si žáci důkladně 

umyjí a dezinfikují ruce. 

d) V jídelně budou žáci moct sejmout roušku, až zasednou ke stolu. Sedět budou samostatně u 

každého stolu a dodržovat 2m rozestupy. Totéž platí i pro zaměstnance školy. 

e) Po jídle si žáci nasadí roušky, vrátí se zpět na místo a teprve na pokyn pedagoga odcházejí ve 

dvoumetrových odstupech zpět do vyhrazené místnosti. 


