
DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU ve vazbě na opatření v souvislosti 

s onemocněním COVID-19. 

 

Žák je povinen po příchodu do školy se v šatnách přezout a případně odložit v šatně svrchní oděv.  

V co nejkratším čase po příchodu do budovy provést dezinfekci rukou, a následně dodržovat hygienu 

rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Žák je povinen se řídit podle aktuálních hygienických a 

protiepidemiologických opatření, o kterých je průběžně informován ve škole (ústně anebo 

písemně), jeho zákonní zástupci pak prostřednictvím webových stránek školy a vývěskou při vstupu 

do školy.   

Žák je povinen dodržovat platná opatření po celou dobu svého pobytu ve škole a vždy dodržovat 

pokyny pedagogických pracovníků. Žák je povinen v učebnách a třídách dodržovat stanovený 

zasedací pořádek a nesmí je opustit bez vědomí pedagogických pracovníků.   

 

V případě, že dítě či žák odmítne testování či nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na 

něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z těchto povinností), škola je povinna takové dítě či 

žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Ten musí bezodkladně zjednat 

nápravu anebo žáka ze školy vyzvednout. V případě, že žák ani zákonný zástupce nesouhlasí 

s některým z platných protiepidemiologických opatření (a nevztahuje-li se na žáka mimořádným 

opatřením stanovená výjimka z těchto povinností), škola na základě doporučení MŠMT nepovolí 

takovému žákovi běžnou prezenční výuku. Žák však není automaticky omluven ze svého vzdělávání 

a musí být omluven v souladu se školním řádem. V tomto případě rodič žáka omluví osobně ve 

škole, kde současně podepíše příslušný formulář a poučení o dalším průběhu vzdělávání: 

 

- Zákonný zástupce zajistí, aby žák docházel do školy pro podklady k domácímu vzdělávání. 

Učivo si žák, případně zákonný zástupce, vyzvedne ve škole vždy v pondělí 7:30-7:55 hod.  

u třídního učitele a zároveň odevzdá vypracované úkoly za předchozí týden.  

- Pokud si žák nevyzvedne učivo ve stanoveném termínu i čase a nebude včas omluven 

zákonným zástupcem, bude toto jednání považováno za neomluvenou absenci, přičemž 

počet hodin neomluvené absence se odvíjí od daného termínu pro převzetí učiva (tj. pro 

toto určení pondělí 8:00 h) a rozvrhu třídy, do které je žák vřazen. 

- Pokud žák neodevzdá učivo ve stanoveném termínu i čase a nebude včas omluven 

zákonným zástupcem, bude klasifikován stupněm nedostatečným.  

- Žák se dostaví do školy na přezkoušení z určených předmětů dle pokynů třídního učitele 

(zpravidla 1x týdně). Žák bude z každého předmětu přezkoušen 1x za měsíc.  

- Pokud se žák z důvodu nemoci není schopen do školy dostavit, musí být tato absence 

zákonným zástupcem předem omluvena telefonicky nebo osobně a bude mu určen náhradní 

termín přezkoušení. Pokud se žák k přezkoušení bez řádné omluvy nedostaví, bude 

hodnocen známkou nedostatečně a zároveň tato absence bude považována za 

neomluvenou (přezkoušení z 1 předmětu je pro tyto účely stanoveno na 1 vyučovací 

hodinu).   

 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro děti v přípravné třídě 

základní školy a žáky v základní škole podrobit se preventivnímu testování. Netestují se žáci, kteří 
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splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) 

nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-

19) a ti, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.  

V případě, že žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou 

ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku; nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; nesmí 

zpívat; při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob 

minimálně 1,5 metru. 

 

Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, a to 

především prostřednictvím žákovské knížky a telefonicky. Zákonní zástupci nemají dovoleno 

pohybovat se v budově školy. V případě konání výchovné komise nebo při osobních konzultacích je 

možný jejich pobyt uvnitř školní budovy, ale vždy po předchozí telefonické, resp. písemné domluvě, 

a pokud nejeví známky infekčního onemocnění. 

 

Zákonní zástupci žáků přípravné třídy a prvního ročníku ZŠ mohou během prvního týdne školního 

roku navštívit budovu školy za účelem lepší adaptace svých dětí ve školním prostředí, ale 

v omezeném počtu. Vzhledem k současné epidemiologické situaci doprovází žáka pouze jeden 

zákonný zástupce. Ten je povinen dodržovat hygienické zásady a pohybovat se pouze ve 

vymezených prostorách. 

Zákonní zástupci jsou povinni oznámit třídnímu učiteli adresu trvalého pobytu, případně adresu 

skutečného pobytu, pokud se liší, dále uvést telefonní čísla, na kterých je bude možné zastihnout, 

případně e-mailovou adresu. Při jakékoliv změně jsou zákonní zástupci povinni ihned o této 

skutečnosti informovat školu osobně, telefonicky nebo písemně.  

 

V případě, že škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření, budou mít žáci povinnost se distančně vzdělávat. Zákonní zástupci si pro 

tento případ dohodnou s třídním učitelem způsob vzájemné komunikace. Škola přizpůsobí distanční 

vzdělávání včetně hodnocení podmínkám jednotlivých žáků.  

  

Zákonní zástupci mají povinnost sledovat zdravotní stav svých dětí. V případě, že dítě má zvýšenou 

teplotu nad 37⁰ C nebo příznaky respiračního onemocnění, jsou zákonní zástupci povinni 

kontaktovat dětského lékaře a informovat o této skutečnosti školu. 

V případě, že příznaky infekčního onemocnění budou na žákovi patrné již při příchodu a bude 

přítomen jeho zákonný zástupce, nebude žák do školy vpuštěn. Pokud zákonný zástupce žáka 

nebude přítomen, popřípadě se příznaky infekčního onemocnění projeví až v průběhu výuky, 

popřípadě bude testován s pozitivním výsledkem, bude žák umístěn v izolační místnosti (ve 3. patře 

budovy B, respektive v suterénu budovy A). Zákonný zástupce bude informován o této skutečnosti a 

bude povinen bezodkladně žáka vyzvednout ze školy a telefonicky kontaktovat dětského lékaře, 

který rozhodne o dalším postupu. 

 

Vzhledem k epidemiologické situaci škola může omezit pořádání školních výletů, školy v přírodě, 

adaptačních pobytů a dalších akcí mimo budovu školy. 
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V závislosti na aktuální epidemiologické situaci může škola změnit organizaci výuky, stanovit další 

hygienická a protiepidemiologická opatření, o kterých bude žáky i jejich zákonné zástupce včas a 

vhodným způsobem informovat. 

 

Aktuální informace týkající se školní výuky a protiepidemiologických opatření budou průběžně 

zveřejňovány na webu školy a školních nástěnkách (pro 1. stupeň v budově B v přízemí u vstupu do 

školní družiny, pro 2. stupeň v budově A ve zvýšeném přízemí naproti hlavnímu schodišti). 

 

 

V Ostravě dne 31. 8. 2021. 

 

 


