
Informace o provozu školy od 1. 9. 2020 vzhledem k prevenci COVID -19 

 
Obecná hygienická opatření: 

• Žáci i zaměstnanci školy jsou poučeni o hygienických zásadách a jsou povinni se jimi řídit, 
• Ve škole je denně prováděn důkladný úklid za použití dezinfekčních přípravků 
• U vstupu do budovy školy, v každé učebně a u tělocvičny jsou k dispozici prostředky 

k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem, 
• Přístup všech osob, které nejsou žákem nebo zaměstnancem školy, je omezen. O jejich 

vstupu v odůvodněných případech a za odpovídajících hygienických podmínek rozhoduje 
ředitel školy, 

• Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit, 
• Žák, u kterého se v průběhu vyučování projeví příznaky onemocnění (rýma, kašel, bolest 

v krku, zvýšená teplota, průjem apod.), bude neprodleně izolován od ostatních (za zajištění 
dohledu) a škola bude kontaktovat jeho zákonné zástupce, 

Pokyny pro žáky: 

• V co nejkratším čase po příchodu do budovy si důkladně 20 až 30 sekund umýt ruce teplou 
vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provést dezinfekci rukou, a následně dodržovat 
hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole (zejména před vstupem do jídelny, po použití 
toalety apod.)   

• Mít u sebe dvě čisté roušky a sáček na jejich odložení, 
• V době přestávek udržovat od dalších osob vhodný odstup, aby se minimalizovalo riziko 

přenosu kapénkové infekce, 
• Neuchovávat během vyučování ani po něm jakékoli věci v lavici, na parapetech a horních 

plochách skříněk (je třeba využívat k tomuto účelu skříňku), 
• Pokud žák v průběhu vyučování pocítí jakékoli příznaky onemocnění, je povinen o tom ihned 

informovat třídního učitele či jiného vyučujícího. Žáci s přetrvávajícími příznaky, které jsou 
projevem chronického onemocnění (alergie apod.), přinesou o této skutečnosti potvrzení od 
svého ošetřujícího lékaře. 

Pokyny pro vyučující a další zaměstnance školy: 

• Dodržovat výše uvedená hygienická opatření a dohlížet na jejich respektování ze strany žáků, 
• Často a intenzivně větrat učebny a ostatní využívané prostory školy, a to i během přestávek a 

vyučovací hodiny, 
• Pokud se u žáka projeví příznaky onemocnění, odvést ho do izolační místnosti a informovat 

vedení školy, 
• V případě projevů infekčního onemocnění informovat vedení školy a opustit budovu. 

Pokyny pro zákonné zástupce: 

• Neposílat do školy dítě, které vykazuje známky onemocnění, 
• Poučit dítě o obecných hygienických zásadách, 
• V souladu se školním řádem omlouvat každou neplánovanou absenci dítěte nejpozději do tří 

dnů po jejím počátku, 
• V případě, že se u žáka projeví příznaky onemocnění, si jej na žádost školy v nejkratší možné 

lhůtě vyzvednout, 



• Po vyzvednutí žáka s příznaky onemocnění kontaktovat příslušného dětského lékaře a 
následně informovat školu o výsledku jednání. 

Pravidla pro případné vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd/skupin 

• Žáci i vyučující budou využívat komunikační prostředky umožňující dálkové vzdělávání žáků, 
které byly ověřeny v druhém pololetí školního roku 2019/2020, a to nástěnku učitelů, google 
učebnu a …… Tyto formy budou dále sloužit jako komunikační a výuková platforma pro 
distanční vzdělávání, 

• Žáci mají na základě nových platných předpisů povinnost se distančně vzdělávat, 
• V případě, že bude nařízením karantény, mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními 

MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, 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/skupiny, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným 
způsobem. Škola pak nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Doporučuje se 
však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na 
dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na 
bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky. 

B) smíšená výuka 

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy/skupiny, je 
škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. 
Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími 
formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních 
personálních možností školy. 

C) distanční výuka 

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným 
opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy/skupiny, poskytuje škola 
pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy/skupiny 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. 

Ing. Bc. Jiří Jakoubek, ředitel školy 

Ve Varnsdorfu, dne 31. 8. 2020 


