Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu Základní školy Zruč nad Sázavou
Aktualizace Školního řádu vzhledem ke COVID-19

Zvýšená hygienická opatření během běžného provozu školy
1) Nošení roušek u žáků a zaměstnanců školy ve společných prostorách (chodby, toalety, školní
jídelna) a ve třídách se řídí nařízením MŠMT, MZ, nařízeními hygienické stanice a „semaforem“ pro ČR.
Ředitelka školy sdělí skutečnost, kdy a kde je nutné nosit roušky, žákům zaměstnancům a zákonným
zástupcům podle dané hygienické situace. Informace předá pomocí dostupných informačních kanálů.
2) Po příchodu do školy žáci a zaměstnanci provedou dezinfekci rukou a následně dodržují hygienu
rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
3) Zákonní zástupci a další osoby budou do školy vpuštěny pouze v nejnutnějších případech, kdy nelze
věci řešit telefonicky nebo mailem a to vždy po předchozí domluvě s konkrétním zaměstnancem školy.
Tato schůzka je možná za dodržení všech hygienických opatření (roušky, dezinfekce, apod.).
4) Zákonný zástupce je povinen neposílat do školy děti, které vykazují některý z možných příznaků
onemocnění COVID-19 (dýchací potíže, kašel, zvýšená teplota, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů
a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) Pokud se u dítěte projeví možné příznaky COVID-19, dítě
bude izolováno a zákonný zástupce bude vyzván k okamžitému vyzvednutí žáka.

V případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními
Ministerstva zdravotnictví znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat
následující situace:
a) Prezenční výuka
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak
50% účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným
způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně
jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole, např. z důvodu nemoci.
b) Smíšení výuka
V případě, že se onemocnění či karanténa týká více než 50% účastníků konkrétní třídy či oddělení, je
škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce.
Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání.
c) Distanční výuka
Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením MZ zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola.
Distanční výuka
1. Novela školského zákona zavádí pro žáky povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné
školní docházky.
2. Povinná výuka na dálku se týká krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení
Ministerstva zdravotnictví nebo Krajské hygienické stanice.

3. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu v míře
odpovídající okolnostem a individuálním podmínkám jednotlivých žáků.
4. Hodnocení distančního způsobu vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.
5. Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky - účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při
prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka omlouvat standartním způsobem.
6. Pravidla a podklady pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu a schválená školskou radou, která
nelze pro svou povahu uplatnit při distanční výuce, se nepoužívají.
7. Hlavním cílem hodnocení musí být podpora učení žáků.

Zajištění distanční výuky
Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také
personálním a technickým možnostem školy.
1. Distanční výuku zajistí škola pomocí platformy Google Classroom, Google Meet. O formě a průběhu
distančního vzdělávání v jednotlivých ročnících a předmětech budou zákonní zástupci a žáci
informování konkrétním vyučujícím.

Závěrečná ustanovení:
Tento Dodatek ke Školnímu řádu vstupuje v platnost dnem 30. 9. 2020, projednáním ve školské radě a
na pedagogické radě.

Mgr., Bc. Ivana Stará
ředitelka školy

