Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu
Tento dodatek je vydán z důvodu epidemiologické situace v souvislosti s nákazou COVID-19,
vychází z aktuálních nařízení MŠMT a Mzd pro provoz škol v ČR s účinností od 1. 9. 2020.
1) Postup školy při zjištění příznaků nákazy
a) 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, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních
dětí a mladistvých a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně
veřejného zdraví).
b) Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku,
bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale bude těmto
příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) volit tento
postup:
• příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy
za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
• příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, ale není přítomen zákonný zástupce
nezletilého žáka – tato skutečnost bude oznámena neprodleně zákonnému zástupci a tento
bude informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy;
pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
• příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně
dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k
jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování
zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze
školy;
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
c) Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do
školy pouze v případě, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.
2) Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách
Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného v souvislosti s krizovým stavem podle
krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo
krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení
karantény není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně 1 třídy ve škole, poskytuje
škola po tuto dobu dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.
Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu
v míře odpovídající okolnostem.
Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání
a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka
pro toto vzdělávání.
Všechny informace se k zákonným zástupcům žáka dostávají přes systém Bakaláři.

Nejdůležitější informace budou uvedeny také na webových stránkách školy: www.skolabrandysek.cz.
V případě distanční výuky se základním komunikačním kanálem (škola – žák) stává systém
Microsoft Teams. V něm má každá třída zřízenu svou učebnu v rámci daných vyučovacích
předmětů. Tento systém používají všichni žáci od 4. do 9. ročníku.
Pro žáky 1. až 3. ročníku je základním informačním kanálem systém Bakaláři, WhatsApp a třídní
stránky pro zadávání úkolů a materiálů. V ní bude zveřejněna práce na daný týden do vybraných
předmětů, ČJ, AJ, M - možnost zadávat práci dvakrát týdně, a to v pondělí a ve středu do 8:00.
Pro žáky 4. až 9. ročníku v předmětech Přv, Vl, NJ, D, Z, Př, F, Ch - práci zadává a zveřejňuje
vyučující učitel daného předmětu vždy jednou týdně, a to v pondělí do 8:00.
Pro žáky 4. až 9. ročníku v předmětech ČJ, AJ, M - práci zadává a zveřejňuje vyučující učitel daného
předmětu vždy dvakrát týdně, a to v pondělí a ve středu do 8:00.
Minimálně jednou týdně bude probíhat online výuka, které je žák povinen se účastnit.
Pokud zdravotní stav žáka neumožňuje účastnit se distanční výuky, omlouvá žáka z distanční
výuky jeho zákonný zástupce třídnímu učiteli emailem na jeho pracovní emailovou adresu
nejpozději do 3 kalendářních dnů.

3) Hodnocení v době distanční výuky
Každý vyučující má možnost využít celou škálu klasifikační stupnice v souladu se Školním
řádem a s přihlédnutím k individuálním možnostem a schopnostem žáka. Do hodnocení zapojí
rovněž formativní hodnocení.
V průběhu distanční výuky bude probíhat také osobní komunikace online přes systém Microsoft
Teams, aby žák měl pocit osobního kontaktu s třídním učitelem /ev. skupiny/ následujícím způsobem:
a/ TU minimálně 1x týdně
b) 1. stupeň: ČJ, AJ, M, Prv, Přv, Vl – minimálně 1 hodina/týdně
b/ 2. stupeň: ČJ, M, AJ, NJ, D, Z, Př, F, Ch – minimálně 1 hodina/týdně
Pomoc školy žákům bez IT vybavení
Pokud žák nemá doma dostatečné technické vybavení k průběhu distanční výuky, škola může
na základě výpůjčního listu zapůjčit na dobu nezbytně nutnou určitý počet přenosných IT
zařízení.
Zákonný zástupce žáka se obrátí se žádostí o zapůjčení tohoto zařízení na třídního učitele, který
výpůjčku zajistí a vyřeší s informatikem školy. Ten o výpůjčkách vede evidenci a informuje
vedení školy.
U žáků, kteří nemají IT vybavení, škola také umožní, aby si žák učivo a úkoly vyzvedl a splněné mohl
odevzdat.

Tento dodatek schválila Školská rada dne 14. 9. 2020.

Tento dodatek je účinný od 1. 9. 2020.

