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Dodatek č. 1 školního řádu pro školní rok 2019/2020 ze dne 18. 6. 2019 v návaznosti na 

dokument MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 

2019/2020“ ze dne 30. 4. 2020. 

Školní řád zůstává v platnosti, není-li v tomto dodatku uvedeno jinak. Tento dodatek školního 

řádu upravuje podmínky zajištění možné přítomnosti žáků 9. ročníků ve škole od 11. 5. 2020 

a možné přítomnosti žáků tříd 1. stupně od 25. 5. 2020 a vstupuje v platnost dne 4. 5. 2020, 

kdy je zveřejněn. 

I. Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce: 

A. Společné informace: 

1. Pokud zákonný zástupce žáka/žákyně využije možnosti, aby žák/žákyně do školy 

docházel/a (v případě žáků 9. ročníků od 11. 5. 2020; v případě žáků 1. stupně od 

25. 5. 2020), vyplní přihlášku, jejíž nedílnou součástí je čestné prohlášení o tom, 

že se seznámil s dodatkem školního řádu pro školní rok 2019/2020, o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění, o tom, že byl seznámen s vymezením 

osob s rizikovými faktory a s doporučením zvážit tyto rizikové faktory při 

rozhodování o účasti žáka/žákyně ve škole (příloha č. 1a,b dodatku č. 1 školního 

řádu).  Bez této přihlášky nebude žákovi/žákyni účast ve škole umožněna. 

Podepsanou přihlášku je možno posílat elektronicky na adresu 

skupiny@zseden.cz, nebo vložit do schránky u školy, a to nejpozději do 7. 5. 2020 

do 8,00 hod. (zákonní zástupci žáků 9. tříd) a 18. 5. 2020 do 8,00 hod. (zákonní 

zástupci žáků ze tříd prvního stupně). 

2. Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, se skupinou pracuje stejná 

dvojice pedagogů (nemusí se jednat o třídní učitele či vyučující podle rozvrhu!), 

skupina je po celou dobu pobytu ve škole v téže učebně. 

3. Aby byl minimalizován kontakt jednotlivých max. 15 členných skupin, určuje 

dobu práce skupin a čas přestávek pedagog; přestávku tráví žáci ve třídě; WC 

navštěvují žáci podle potřeby; na chodbách je zajištěn dohled. 

4. Ve společných prostorách školy používají všichni žáci a všichni zaměstnanci školy 

roušky a dodržují, je-li to možné, dvoumetrové odstupy. O používání roušek při 

práci skupiny rozhoduje pedagog. 

5. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

6. Při cestě do školy a ze školy mají žáci zakrytá ústa a zakrytý nos ochrannými 

prostředky a dodržují dvoumetrové odstupy v souladu s krizovými nebo 

mimořádnými opatřeními. 

7. Žáci se neshromažďují před školou, do školy vstupují plynule označeným 

vstupem, při cestě do určené třídy se řídí pokyny pedagogických pracovníků. 

8. Žáci nepoužívají šatní skříňky, přezouvají se a svrchní oděv odkládají v určené 

třídě. 

9. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 
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10. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je 

důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.  

11. Zajištění hygienickými potřebami a dezinfekčními prostředky, jejich používání, četné 

větrání, organizovaný pobyt venku, úklid a dezinfekce probíhá v souladu s požadavky 

MŠMT. 

12. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, 

jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud by žák 

vykazoval některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné 

místnosti a vedení školy bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s požadavkem 

okamžitého vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou 

stanici. Zákonný zástupce informuje bez zbytečného odkladu vedení školy o 

zdravotním stavu žáka. 

13. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka 

delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech 

nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se 

nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.  

 

B. Informace pro zákonné zástupce žáků 9. tříd: 

1. Formou práce skupiny je skupinová konzultace; obsahem práce jsou případné 

nejasnosti z učiva českého jazyka a matematiky, které žáci zjistili při své 

individuální přípravě na přijímací zkoušky; cílem je pomoc žákům s přípravou na 

přijímací zkoušky. 

2. Vzdělávání probíhá od 11. 5. 2020 do termínu přijímacích zkoušek, a to ve dnech 

pondělí - čtvrtek od 9,00 hod. do 11,15 hod. ve dvou blocích (ČJ, M). 

3. Žáci mohou do školy přicházet od 8,45 hod. do 9,00 hod. postranním vstupem pro 

zaměstnance, po skončení vzdělávání v 11,15 hod.  tudy samostatně odcházejí.  

4. Stravování žáků ve školní jídelně není zajištěno. 

  

C. Informace pro zákonné zástupce žáků prvního stupně: 

1. Vzdělávání ve skupinách probíhá denně od 8 do 12 hod. (dopolední část) a od 12 

do 16 hod. (odpolední část).  

2. Škola se pro žáky otevírá v 7,30 hod. a uzavírá v 16 hod. 

3. Odchody žáka ze školy jsou uvedeny na přihlášce a jsou možné jen ve 12 nebo ve 

14 nebo v 16hod. Žák odchází ze školy sám nebo na něj zákonní zástupci čekají 

před školou (nikoliv u vrátnice). Ve zcela výjimečných případech, kdy se 

doprovod  opozdí,  lze volat 267310674. 

4. Obsahem dopolední části vzdělávání jsou úkoly, které jsou zadávány v rámci 

vzdělávání na dálku. Obsahem odpolední části je zejména zájmové vzdělávání 

žáků. 

5. Školní družina není v provozu. 

6. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. Aktivity 

mimo areál školy nejsou možné. 

7. Stravování je zajištěno a přihlášení žáci jsou zároveň přihlášeni ke stravování 

(pokud se již dříve ve školní jídelně stravovali.)  



8. Pokud bude zájem zákonných zástupců žáků z prvního stupně větší, než jsou 

personální možnosti školy, je kritériem výběru datum narození žáka (přednost mají 

nejmladší děti). 

 

II. Informace pro pedagogy: 

1. Všichni pedagogové se seznámili se zmíněným dokumentem MŠMT a s dodatkem 

školního řádu v plném rozsahu. 

2. Pedagogové do 7. 5. 2020 (vychovatelé, čerpající dovolenou, do 18. 5. 2020) vyplní 

prohlášení o svém zdravotním stavu (příloha č. 2 dodatku č. 1 školního řádu) a pošlou 

jej ředitelce školy na její e-mailovou adresu. Komunikace o způsobu výkonu 

pracovních povinností bude dále přímá (telefonicky, e-mailem, osobně) mezi vedením 

školy a jednotlivými pedagogy.  

3. Služby u skupin žáků prvního stupně zajišťují pedagogové (učitelé, vychovatelé, 

asistenti) dle rozpisu, a to od 7,30 do 12 hod. (první pedagog) a od 11,30 do 16 hod. 

(druhý pedagog). Po celou dobu jsou pedagogové v určené třídě. Odpovědností 

druhého pedagoga je mmj. zajištění odchodů žáků dle požadavků uvedených na 

přihlášce. 

4. Vzdělávání skupin žáků 9. tříd zajišťují vyučující českého jazyka a matematiky dle 

rozpisu.  

5. Dohledy na chodbách jsou stanoveny rozpisem. 

6. Distanční vzdělávání zůstává ve stejném rozsahu jako od 11. 3. 2020. 

7. I přesto, že škola není povinna poskytovat zaměstnancům ochranné osobní prostředky, 

mohou si pedagogové, kteří budou přímo pracovat se žáky, v případě zájmu 

vyzvednout u hospodářky školy látkové roušky nebo látkové roušky s nanofiltrem 

nebo štít, a to dne 6. 5. 2020 v 9,30 hod. (pedagogové, kteří budou zajišťovat 

vzdělávání žáků z 9. tříd od 11. 5. 2020) nebo 20. 5. 2020 v 9,30 hod. (pedagogové, 

kteří budou zajišťovat vzdělávání žáků prvního stupně od 25. 5. 2020). Tato nabídka 

platí do vyčerpání zásob.  

8. Pedagogové ve skupině vedou evidenci o docházce žáků do školy. 

9. O používání roušek v učebně rozhoduje pedagog takto: V průběhu pobytu ve třídě 

nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 

metry (nejméně 1,5 metru), tedy jeden žák v jedné lavici dle schématu – v tom případě 

pedagog zajistí takové rozmístění lavic, které toto umožňuje. Pokud dochází k 

bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.  

10. Pedagogové ve skupině seznámí žáky prokazatelným způsobem s pravidly nošení 

roušek na cestě do a ze školy, ve společných prostorách školy, v učebně; s nutnými 

vzájemnými odstupy na cestě do a ze školy, ve společných prostorách školy, ve třídě; s 

mytím a dezinfekci rukou po příchodu do učebny po přezutí, po použití WC, před 

svačinou, po vzdělávacím bloku. Pedagogové dohlížejí na dodržování těchto pravidel 

ve škole.  

11. Pedagogové ve skupině žáků se řídí rozvrhem pobytu skupin venku.  

12. Pedagogové ve skupině žáků větrají minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min. 

13. Pedagogové, pověření dohledem na chodbách, dohlížejí na to, aby nedocházelo ke 

zbytečnému kontaktu žáků z jednotlivých skupin.  

14. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 

příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud by žák 

vykazoval některý z možných příznaků COVID-19, oznámí to pedagog neprodleně 

vedení školy a zajistí umístění žáka do určené místnosti. Ostatní žáky pedagog 

přemístí do jiné učebny. Vedení školy bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s 



požadavkem okamžitého vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou 

hygienickou stanici. Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, 

resp. vyučování, opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a 

požadovaného odstupu. Ostatní žáky přemístí pověřený pedagog do jiné místnosti. 

Zaměstnanec informuje bez zbytečného odkladu vedení školy o svém zdravotním 

stavu. 

 

III. Informace pro nepedagogické pracovníky 

1. Všichni nepedagogičtí pracovníci se seznámili se zmíněným dokumentem MŠMT a 

s dodatkem školního řádu v plném rozsahu. 

2. Nepedagogičtí pracovníci do 18. 5. 2020 vyplní prohlášení o svém zdravotním stavu 

(příloha č. 2 dodatku č. 1 školního řádu) a odevzdají jej školníkovi. Komunikace o 

způsobu výkonu pracovních povinností bude dále přímá (telefonicky, e-mailem, 

osobně) mezi vedením školy a jednotlivými nepedagogickými pracovníky.  

3. Hospodářka školy vydá ve stanovený termín ochranné pomůcky. Úřední hodiny jsou 

od 11. 5. 2020 do 26. 6. 2020 v pracovních dnech od 11 do 12 hod. a od 13 do 14 hod. 

4. Školník poučí úklidový personál prokazatelným způsobem o hygienických zásadách, 

pravidlech úklidu a dezinfekce. 

5. Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech 

využívaných prostor. 

6. Ve třídách a na toaletách jsou dostupné tyto hygienické a dezinfekční prostředky: 

mýdlo v dávkovači, nádoba s dezinfekcí a jednorázové papírové ručníky.  

7. Úklid je zajištěn takto: jednou denně po 16. hodině úklid v obvyklém rozsahu se 

zvýšenou pozorností místnostem využívaným skupinami a toaletám; několikrát denně 

dezinfekce povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí (kliky, vodovodní 

baterie, spínače světla, klávesnice, počítačové myši, společné prostory atp.); po celou 

dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid. 

8. Úklidová služba je dostupná během provozu školy dle rozpisu služeb a od 25. 5. 2020 

je přítomna ve vrátnici školy. 

9. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 

příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud se u 

zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v 

nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Ostatní žáky 

přemístí pověřený pedagog do jiné místnosti. Zaměstnanec informuje bez zbytečného 

odkladu vedení školy o svém zdravotním stavu. 

 

 

 

V Praze dne 4. 5. 2020    PhDr. Jana Churáčková, ředitelka školy 

        v. r.  

 

 

 


