
UPRAVENÝ MANUÁL PRO KONKRÉTNÍ POTŘEBU 

ŠKOLY 

 nevyžadujeme od dětí prohlášení o bezinfekčnosti 

 děti budou ve škole bez roušek (v případě nutnosti se budeme řídit semaforem MZd a 

pokyny KHS) 

 zákonní zástupci a ostatní dospělí se ve škole budou pohybovat s rouškou  

 kontaktním místem pro předání materiálů bude pouze vestibul 

 návštěvy  a komunikace se zákonnými zástupci pouze po předchozí domluvě – využijte 

elektronickou komunikaci Škola on line, mail a telefon vyučujícího  

 bude kladen důraz na kontrolu dodržování zásad osobní a provozní hygieny 

 zákonný zástupce neprodleně informuje třídního učitele  o změně telefonního čísla, 

doplní mailovou adresu, pokud má (pro případ zásahu KHS a trasování) 

 osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit 

 školní aktivity vyplývající ze školního vzdělávacího programu nejsou zakázány, mohou se 

organizovat na základě aktuální epidemiologické situace dle semaforu MZd 

 škola se snaží minimalizovat kontakt žáků 

 škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u žáků příznaky infekčního onemocnění, ale 

musí jim věnovat pozornost a situaci vyhodnocovat 

 přijde-li žák s příznaky infekčního onemocnění v doprovodu zákonného zástupce, není 

do školy vpuštěn, škola informuje zákonného zástupce, že má navštívit praktického 

lékaře 

 přijde-li žák s příznaky infekčního onemocnění sám, škola ihned oznámí skutečnost 

zákonnému zástupci, který je povinen dítě v co nejkratší době vyzvednout, žák obdrží 

roušku a je umístěn v izolační místnosti s dohledem zaměstnance školy , který má 

roušku též, do okamžiku vyzvednutí, místnost je pak vydezinfikovaná, škola informuje 

zákonného zástupce, že má navštívit praktického lékaře 

 pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění, školu i h n e d  

opustí s dodržením pravidel chování a jednání při podezření 

 žák (zaměstnanec školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou 

projevem chronického či alergického onemocnění předloží třídnímu učiteli 

(zaměstnavateli) potvrzení, že netrpí infekční nemocí. Potvrzení vydá pouze jednou 

praktický nebo ošetřující lékař. Bez tohoto nebude do školy vpuštěn. 

 v případě výskytu onemocnění COVID-19 se škola řídí pokyny KHS, informuje o krocích, 

které podnikne a způsobu vzdělávání žáků 

 prezenční výuka:  pokud se opatření či karanténa týká počtu žáků, který nepřekročí více 

jak 50 % třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola 

nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v 

běžné situaci. Doporučuje se, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat 

dotčeným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či 

výukových plánů na dané období. Ž áci se zapojují dobrovolně a s ohledem na své 

individuální podmínky. 

 smíšená výuka: pokud se opatření či karanténa týká počtu žáků více jak 50 % třídy , je 

škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na 



prezenční výuce. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle 

technického vybavení  školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností 

školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s 

učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i 

asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat 

aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků a je povinný. 

Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Může se pokračovat ve výuce ve 

standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti přítomných 

pedagogů. Tito žáci nebudou slučováni.  

 distanční výuka: pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením 

KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána alespoň jedné celé třídě přítomnost ve 

škole, škola poskytuje pro tuto třídu vzdělávání výhradně distančním způsobem. 

Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost 

všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční 

výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým 

možnostem školy. 

 ve školní jídelně není možný samoobslužný výdej, třídám jsou vymezeny sektory 

 ve školní družině jsou vytvořeny stálé homogenní skupiny  a v případě slučování  na 

konci provozní doby budou žáci ve třídě v oddělených sektorech, možno použít i roušku 

 úplata za MŠ, ŠD: pokud má žák karanténu a není škola uzavřena = omluvená 

nepřítomnost – úhrada se platí, pokud je škola uzavřena = úplata bude dle doporučení 

MŠMT ponížena 
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