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Milí rodiče,  
 

 V dnešní zprávě jsme Vám připravili přehledný  manuál (MANUÁL 1), ve kterém jsou všechny nejdůležitější informace. Pokud se cokoli 
změní, budeme manuál aktualizovat.  

Zprávy Vám budeme ve školním roce posílat v pondělky, protože bychom měli mít vždy v pátek aktuální info od MŠMT a hygieny, na které 
bude potřeba reagovat. K tomu potřebujeme víkend, abychom mohli prostudovat a poté Vás informovat.  

Aktualizace webových stránek proběhne o víkendu.  
 
 
 
 

  Další zpráva 31. 8. s podrobnými informacemi k odstartování školního roku. 
 

 
 
 
Vedení školy. 
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Manuál 1 – Jak to všechno „asi“ bude 
 
 

Části: informativní (modrá), doporučující (zelená), závazná (žlutá) 
 

informativní doporučující závazná 
 
 
 
 
 

 
V Manuálu 1 jsme zpracovali nejpodstatnější a nejdůležitější informace, se kterými Vás chceme 

seznámit před zahájením školního roku.  
Průběžně budeme tvořit další manuály, které vždy očíslujeme a pojmenujeme, aby se v nich každý 

dokázal jednoduše a rychle orientovat.  
 Samozřejmě se může stát, že se některé informace budou měnit v důsledku úpravy pravidel v závislosti 
na MŠMT, MZ, hygieny.  
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PROVOZ ŠKOLY 
BEZINFEKČNOST 
 

žák nedokládá   

VSTUP DO ŠKOLY A POHYB PŘED 
ŠKOLOU 

bez omezení   

POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH bez omezení    
ROUŠKY NE řídíme se operativně změnami, které budou přicházet  

 
SYSTÉM SDÍLENÍ INFORMACÍ Pravidelně škola informuje: 

- zákonné zástupce 
- žáky 
- zaměstnance školy 

O pravidlech: 
- hygienických   
- protiepidemických   
- osobní a respirační hygieny 
- pobytu zákonných zástupců a jiných 

osob ve škole 

Bakaláři (závazný informační kanál   – aktuální oznámení) 
 
Web školy 
Fb školy 
(nezávazné informační místo - aktuální oznámení) 
 

ŠKOLNÍ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ 
AKTIVITY S VYŠŠÍ KONCENTRACÍ 
OSOB 

V 1. pololetí se žádné velké školní akce 
neuskuteční, ruší se: 

- Běh pro školu 
- Mezinárodní dny 
- Divadlo na Fidlovačce 

Stanovisko školy k  
- výletům,  
- Švp,  
- Lyžařskému výcviku, 
- Exkurzím,… 

bude vydáno 31. 8. 
KONTAKT ŽÁKŮ ANO: 

- dělení na jazyky, na TV , na volitelné 
předměty 

- přesuny mezi učebnami  
- přestávky na chodbách po třídách 

NE: 
- společné přestávky na chodbách  
- společný kontakt 1. a 2. st. 
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HYGIENA 
OSOBA S PŘÍZNAKEM INFEKČNÍHO 
ONEMOCNĚNÍ 
 

- nemůže vstoupit do školy   

KÝCHÁNÍ, KAŠLÁNÍ - do jednorázového papírového 
kapesníku 
 

- kapesník ihned vyhodit 
- umýt si ruce 

 
PROSTŘEDKY NA DESINFEKCI - stojan u vstupu v hale školy, ve ŠD 

- nádoby s dávkovačem v každé třídě, 
na toaletách 
 

-  ozonizér v odpoledních hodinách ve třídách 

MYTÍ RUKOU, použití desinfekce - ihned po příchodu do školy 
- 20 – 30 sekund teplá voda + mýdlo 

nebo desinfekce 
- osoušení ručníky na jedno použití, na 

WC použít osoušeč 
 

- hygiena rukou po celou dobu pobytu ve škole 
- škola opakovaně upozorňuje 

 VĚTRÁNÍ - pravidelně intenzivně ve všech třídách 
i na chodbách 

- průběžně v šatnách 
 

  

ÚKLID - pravidelně intenzivně ve všech 
prostorách školy 

- v souladu se směrnicí, kterou škola od 
1. 9. vydává 
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KROKY ŠKOLY PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 
PŘEDCHÁZET ŠÍŘENÍ Oddělíme žáka vykazujícího akutní 

onemocnění. 
- škola zřizuje speciální místnost, která bude 

uzpůsobena pobytu žáka do vyzvednutí 
zákonným zástupcem 

- dohled zaměstnance školy 
PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO 
ONEMOCNĚNÍ U ŽÁKA: 
 

- zvýšená teplota 
- horečka 
- kašel 
- rýma 
- dušnost 
- bolest v krku 
- bolest hlavy 
- bolesti svalů a kloubů 
- průjem 
- ztráta chuti 
- ztráta čichu,.. 

a) žák má při příchodu do školy patrné 
příznaky + je přítomen zákonný 
zástupce 
 

- žák není vpuštěn do školy 
- odchází domů se zákonným zástupcem 

b) žák má při příchodu do školy patrné 
příznaky + není přítomen zákonný 
zástupce 
 

- škola volá ihned zákonnému zástupci 
- informuje ho o nutnosti bezodkladného 

vyzvednutí, převzetí, odchodu žáka ze školy    
 

- pokud to není možné, postupuje škola podle 
bodu c)    

c) Příznaky se vyskytnou u žáka během 
pobytu ve škole 

 
!! nutné co nejrychlejší opuštění školy !! 

- žák ihned použije roušku 
- je izolován od ostatních do vyčleněné místnosti 
- škola informuje zákonného zástupce o nutnosti 

bezodkladného vyzvednutí, převzetí, odchodu 
žáka ze školy    

  
INFORMOVÁNÍ LÉKAŘE: 

Ve všech uvedených případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického dětského lékaře, 
který rozhodne o dalším postupu. 

PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO 
ONEMOCNĚNÍ U ŽÁKA, které jsou 
projevem chronického onemocnění, 
alergického onemocnění: 

- vstup do školy je umožněn pouze 
s lékařským potvrzením, že netrpí 
infekčním onemocněním 

- zajistí zákonný zástupce žáka u praktického lékaře 
pro děti a dorost 

- poté může být žák vpuštěn do školy 
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VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ U ŽÁKA NEBO PEDAGOGA ŠKOLY 
U ŽÁKA Školu informuje KHS: 

- rozhodne o dalším postupu 
- škola neprodleně informuje o následných krocích, 

případné úpravě způsobu vzdělávání žáky i 
zákonné zástupce 

U PEDAGOGA Školu informuje KHS: 
- pokud bude v karanténě, může učit 

online z domova 

 

 
 

VZDĚLÁVÁNÍ (podle novely školského zákona) 
ŠKOLA POSKYTUJE DISTANČNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

- při krizovém, mimořádném opatření 
Ministerstva zdravotnictví – např. 
uzavření školy 

- při karanténě celé třídy 
- při absenci více než 50% žáků ve třídě 
- podrobné info připravujeme na 31. 8. 
 

- škola zajistí online výuku v Teams 
 
 

 

OHLED NA INDIVIDUÁLNÍ PODMÍNKY 
ŽÁKA PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

- ANO 
- žák je povinen se distanční výuky 

účastnit 
- není možné, aby rodič rozhodl, že se 

žák vzdělávat nebude/nechce 

- problémy, překážky, nedostatečné IT vybavení 
žáka řeší zákonný zástupce s vedením školy, 
s třídními učiteli 

- škola vždy pomůže, přizpůsobí distanční 
vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáka 

-  škola zajistí ve spolupráci se zákonným 
zástupcem, aby se žák distanční výuky mohl 
účastnit (i v upraveném režimu) 
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PEDAGOGICKÁ PRÁCE V ZÁŘÍ 
CÍL: 
 

- odstraňovat nerovnosti 
- plynule navázat výuku na aktuální 

znalosti a dovednosti žáků 
 

Celé září: 
- probrání učiva, které nebylo odučeno do června 
- opakování učiva březen – červen 
- procvičování získaných znalostí a dovedností 

v distanční výuce březen – červen 
 

UČEBNICE, PS, SEŠITY: - používáme celé září z nižšího ročníku 
- výměna proběhne až poslední týden 

v září 
- sešity - pokračování do sešitů z nižšího 

ročníku  
 
 

- během září dostanou žáci požadavky na nákup 
nových sešitů (bude uveřejněno na webu školy) 
 
 

HODNOCENÍ v září: - ŽÁDNÉ známky (ani motivační) 
- ŽÁDNÉ písemky na známky  

 
 

Budeme s žáky průběžně slovně vyhodnocovat:  
- jejich pokrok,  
- pochopení staronové látky, 
- dosahování vzdělávacích výstupů za 2. pololetí 

2019/2020 
 
 

ADAPTACE ŽÁKA PO NÁVRATU DO 
ŠKOLY: 

- zajistíme psychosociální pohodu žáků 
 

 
 
 
 

- posílíme třídnické hodiny  
- metodik prevence a školní psycholožka  ve třídách 

 

 
 


