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1. Důvod vyhlášení směrnice 
Směrnice stanovuje pravidla pro činnost školy v období zhoršené epidemiologické situace 
v souvislosti s nákazou covid-19. Směrnice vychází z manuálu MŠMT ze dne 24. 8. 2020, který je 
pro školu závazný. 
 
2. Hygienická pravidla 
Všichni žáci a zaměstnanci dodržují pravidla hygieny. Žáci, zaměstnanci a další osoby pohybující 
se ve škole využívají desinfekci, která je umístěna ve třídách, školní jídelně, na toaletách a 
chodbách. 
Za dezinfekci a čištění je odpovědný školník, který pověřuje zaměstnance těmito pracemi. 
Dezinfekce probíhá během i po skončení vyučování. 
Před příchodem do počítačové učebny učitel dohlédne na dezinfekci rukou všech žáků. 
Větrání ve třídách probíhá pravidelně v průběhu celého dne při vyučování i o přestávkách. 
 
3. Podezření na nákazu 
3. 1. Žák 
V případě podezření na nákazu/infekční omezení: 
3. 1. 1. Příznaky jsou patrné při příchodu žáka do školy - žák není vpuštěn do budovy v případě, že 
je přítomen jeho zákonný zástupce. V případě, že zákonný zástupce není přítomen, škola 
neprodleně oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci a vyzve ho, aby si žáka ze školy co 
nejdříve vyzvedl. Dále se postupuje podle bodu 3. 1. 2. 
3. 1. 2. 
Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, dojde k poskytnutí roušky a 
umístěním do předem určené místnosti s dozorem. Zákonní zástupci jsou neprodleně 
informováni a vyzváni k vyzvednutí žáka ze školy.  
V obou případech škola informuje zákonné zástupce o nutnosti navštívit praktického lékaře, který 
rozhodně o dalším postupu. 
3. 1. 3. 
Místnost určená k izolaci žáka s podezřením na infekční onemocnění je kabinet školní družiny, 
přízemí školy. 
3. 1. 4. V případě pouhého podezření na nákazu, škola neinformuje hygienickou stanici. 



3. 1. 5. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění včetně alergického onemocnění 
(rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 
 
3. 2. Zaměstnanec 
Pokud se u zaměstnance objeví příznaky infekčního onemocnění, školu nebo aktivitu opustí v co 
nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování 
a jednání při podezření na nákazu. Na zaměstnance se vztahuje také bod 3. 1. 5. 
Pokud bude zaměstnanci školy nařízena karanténa, může po domluvě mezi zaměstnancem a 
zaměstnavatelem vykonávat práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě. Nedojde-li 
k dohodě, je na zaměstnance pohlíženo jako v případě nemoci. 
 
4. Distanční vzdělávání 
4. 1. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud se onemocnění či karanténa týká 
více než poloviny účastníků konkrétní třídy. Ostatní žáci této třídy pokračují v prezenčním 
vzdělávání. Distanční způsob výuky probíhá s přihlédnutím k technickému vybavení žáků a 
personálním možnostem školy. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální 
zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků.  
 
4. 2. V ostatních případech škola není povinna poskytovat distanční výuku. 
 
4. 3. Učitelé využívají k distanční výuce aplikaci Google Classroom. Alespoň jednou za týden 
poskytnou on-line hodinu z hlavních předmětů prostřednictvím aplikace Google Meet nebo 
obdobné aplikace. V průběhu jednoho dne jsou zařazeny dvě až tři on-line hodiny o délce 30 
minut.  Délka přestávky mezi jednotlivými lekcemi nesmí být kratší než 30 minut. Termín 
odevzdání učitel přizpůsobí povaze zadaného úkolu. 
4. 4. Hodnocení distančního vzdělávání probíhá s přihlédnutím k aktuální situaci, učitel poskytuje 
každému žákovi zpětnou vazbu o jeho studijních výsledcích. Známky mají váhu 1 a jsou průběžně 
zapisovány do elektronické ŽK.  
4. 5. Povinností žáků je dodržovat tato pravidla distanční výuky:  

• úkoly odevzdávat v termínu – pozdní odevzdání úkolu bude zohledněno v klasifikaci práce,  

neodevzdání úkolu bude hodnoceno známkou nedostatečně 

• v úvodu on-line hodiny mít zapnutou webkameru, zapnout webkameru také v případě 

komunikace s učitelem 

 
5. Školní stravování 
Škola poskytuje stravování podle doporučení MŠMT, pokud hygienická stanice nebo ministerstvo 
zdravotnictví nestanoví jinak. 
Škola ve školní jídelně eliminuje kontakty různých skupin žáků. 
Cizí strávníci mají vyčleněný samostatný čas. 
--- 
 
  



6. Povinnosti žáka/návštěv školy: 
 
Jednotlivá pravidla týkající se onemocnění covid-19 vychází z doporučení MŠMT, další pravidla 
v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u 
příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví. 
 

• Vstup do budovy školy v době od 7:30 do 15:00 je umožněn pouze žákům, ostatním osobám jen 
se zakrytými ústy a nosem. 

• Neprodleně po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i 
předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Dezinfekce rukou 
probíhá také po každém vzdělávacím bloku a před vstupem do školní jídelny. 

• Žákům nemocným nebo s příznaky nákazy covid-19 je ihned poskytnuta rouška a žáci jsou od 
kolektivu izolováni v samostatné místnosti. Škola informuje zákonného zástupce. V izolaci 
pobývá žák až do odchodu ze školy. 

• Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do 
jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 

• Žákům je zakázáno odkládat jídlo, nápoje, použité obaly a kapesníky na lavice i do lavic. 
• Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. Pokrmy či balíčky vydává 

personál včetně čistých příborů. 
• Veškeré zdravotní problémy nahlásí žáci neprodleně třídnímu učiteli případně vedení školy. 
• V prostoru šatních skříněk se žáci zdržují co nejméně. 

 
Tato směrnice může být aktualizována s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. 
 
 
 

V Praze dne 2. 9. 2020 
Mgr. Libor Šrámek 

ředitel školy 
Směrnice byla aktualizována dne 16. 12. 2020  

 
  
 


