
 Příloha ke školnímu řádu č. 2 

PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VZHLEDEM K PANDEMII COVID - 19 

1. Škola zahájí v daném  školním roce svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými 

právními předpisy.  

 

2. Škola zajišťuje v rámci své kompetence dodržování protiepidemických opatření, např. 

dezinfekci rukou, pravidelný úklid a dezinfekci prostor, časté větrání, dodržování základních 

hygienických pravidel, nevpouštět do budovy nemocné osoby. Řídí se nařízeními Ministerstva 

zdravotnictví nebo příslušné krajské hygienické stanice s ohledem na aktuální situaci (např. 

nošení roušek, omezení činností a podobně). 

 

3. Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je zakázán. Vstup 

zákonných zástupců do školní budovy je omezen na odůvodněné případy. 

 

4. Místně příslušná krajská hygienická stanice nařizuje speciální protiepidemická opatření s 

ohledem na aktuální situaci a místní podmínky. 

 

5. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 

povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit 

„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních 

dětí a mladistvých  a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně 

veřejného zdraví). Dále neprodleně informovat zákonného zástupce o nutnosti 

bezodkladného vyzvednutí žáka nebo dítěte ze školy. 

 

 

6. U chronicky nemocných žáků s přetrvávajícími příznaky, jako je rýma a kašel, potvrzuje 

praktický lékař pro děti a dorost, že se jedná o chronické příznaky. Po předložení lékařského 

potvrzení je žákovi umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. 

 

 

7. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením krajské hygienické stanice nebo 

plošným opatřením Ministerstva zdravotnictví) nebo z důvodu nařízení karantény 

znemožněna osobní přítomnost ve škole většiny žáků alespoň jedné třídy. 

Informace k distanční výuce: 

- Distanční výuka bude spuštěna, pokud dojde k situaci, že budou uzavřeny školy, případně 

třídy nebo jejich části.  

- Distanční výuka je pro žáky povinná a bude probíhat dle náhradního rozvrhu, který bude 

rodičům a žákům sdělen prostřednictvím e-mailů. 

- Škola pro potřebu distanční výuky zřídila žákům účty na Google (Google classroom) pod 

doménou školy (zsfrydlant). Žáci v rámci této domény mohou komunikovat s vyučujícími. 

V případě, že nastane nutnost „výuky na dálku“, bude prostřednictvím této platformy 

probíhat zadávání jednotlivých úkolů, sdílení materiálů, popř. výuka on-line (Meet). 



- Tuto platformu lze využívat i při prezenční výuce, například při  sdílení materiálů nebo při 

zadávání úkolů během dlouhodobé absence. 

- Na 1. stupni se budou vyučovat distanční formou (výuka online v kombinaci synchronní i 

asynchronní výuky) především předměty český jazyk, matematika a anglický jazyk, 

v redukované míře pak prvouka, vlastivěda a přírodověda. 

- Vzdělávání na 2. stupni bude převážně probíhat on-line a kombinovat se budou 

synchronní a asynchronní metody. Synchronní výuka nepřesáhne tři vyučovací hodiny za 

sebou. Synchronní metodou se budou vyučovat předměty český jazyk, matematika, 

anglický jazyk, ruský a německý jazyk. Dále pak naukové předměty fyzika a chemie 

v redukované míře.  

Prostřednictvím výše uvedených účtů budou žákům zadávány práce i v ostatních 

předmětech. 

- Škola upřednostňuje distanční výuku formou on-line (synchronní a asynchronní výuka), 

která bude přizpůsobena jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak 

personálním a technickým možnostem školy. Ve výjimečných případech škola vytvoří 

podmínky pro off-line výuku. O těchto podmínkách budou prostřednictvím webových 

stránek školy informováni nejen žáci, ale i jejich zákonní zástupci. 

- V průběhu distanční výuky budou žáci hodnoceni podle platného klasifikačního řádu 

s tím, že učitel žákovi poskytuje zpětnou vazbu, a tak jej motivuje k dosahování co 

nejlepších výsledků. V případě, že se žák nezapojuje do distanční výuky v dostatečné 

míře, informuje učitel prokazatelným způsobem zákonné zástupce o této skutečnosti, 

v závažných případech i vedení školy. 

 

8. Kroužky budou realizovány ve škole tak, aby se minimalizovala možnost přenosu nákazy 

(neměnit skupiny dětí, dodržovat všechna hygienická doporučení). 

 

9. Škola v průběhu roku zváží nutnost konání aktivit, které nejsou pro naplnění ŠVP nezbytné a 

dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí. 

 

 

 

 

Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne 6. 10. 2020                                PaedDr. Jaromír Horký 

            ředitel školy 

                                                       

Projednáno pedagogickou radou dne: 1. října 2020 

 

 

Schváleno školskou radou dne 5. října 2020                                          Mgr. Karla Šigutová 

                                                                                                               předseda školské rady 

                                                  


