Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace
742 91 Velké Albrechtice 116
tel.: 734 158 835
e-mail: reditelka.zs@velkealbrechtice.cz
___________________________________________________________________
Č.j.: ZŠVA115/2020

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Velké
Albrechtice, příspěvková organizace, v souladu s usnesením vlády České republiky č.
69/2020 Sb. ze dne 12. března 2020 a dalších souvisejících nařízeních vlády České republiky
a v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, v platném znění,
vydává
dodatek č. 1 ke školnímu řádu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a
Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace.
I. Provoz a vnitřní režim školy
1. Ode dne 25. května 2020 je umožněný vstup do budovy školy za účelem poskytování
vzdělávání žákům 1. stupně.
2. Účast žáka na vzdělávání ve škole je povolena pouze žákům, jejichž zákonní zástupci
předali čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění a byli písemně
seznámeni s vymezením rizikových skupin.
3. Budova školy pro žáky je otevřena od 7:40 hodin do 16 hodin.
4. Vstup do školy bude umožněn od 7:40 hodin do 8 hodin průběžným příchodem žáků a
jejich plynulým přechodem do tříd s důkladným umytím rukou tekoucí vodou a tekutým
mýdlem a použitím dezinfekce.
5. Vzdělávání žáků probíhá ve 2 skupinách o maximálním počtu 15 žáků v jedné skupině.
6. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, kteří vlastní 2 kusy roušek a sáček na
jejich uschování.
7. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, kteří nevykazují žádné známky
onemocnění.
8. Vstup do budovy nebude umožněn žákům, kterým bude naměřená teplota více než 37ᵒ C.
9. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům s rouškou nebo s jinou ochranou nosu a
úst.
10. Po celou dobu pobytu ve škole jsou mezi jednotlivci udržovány odstupy minimálně ve
vzdálenosti 1,5 m, pokud není možné dodržet odstup 2 metry.
11. Žákům je zakázáno se shromažďovat před vstupem do školy, po odchodu ze školy a
v době pobytu ve škole (odstup minimálně 1,5 m).
12. Vstup do budovy školy je zakázán zákonným zástupcům žáků, případně doprovodu žáka.
13. Přesun skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je
organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci
včetně zaměstnanců školy.
14. Po celou dobu budou zajištěná hygienická a epidemiologická opatření:
- nošení roušky nebo jiné ochrany nosu a úst,

- odstupy minimálně 1,5 m,
- časté větrání - minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut,
- použití dezinfekce při vstupu, po každém vzdělávacím bloku nebo zájmové činnosti,
před obědem a po použití toalety,
- rozmístění lavic s rozestupy nejméně 1,5 m,
- úklid a dezinfekce všech místnosti minimálně jednou denně,
- dezinfekce povrchů a předmětů (které používá větší počet lidí) několikrát denně a jiné.
15. Dopolední svačinka bude probíhat ve třídách.
16. Žáci budou mít po celou dobu ve škole (krom oběda) vlastní pití.
17. Oběd bude umožněn žákům 1. skupiny od 11 hodin a po dezinfekci stolů a židlí žákům
2. skupiny od 11:45 min.
18. Školní stravování bude probíhat dle dodatku vnitřního řádu školní jídelny – výdejny.
II. Organizace vzdělávání
1. Dopolední část vzdělávání je zaměřená na naplňování obsahu ŠVP ZV.
2. Odpolední část vzdělávání je zaměřená na zájmové aktivity dle obsahu ŠVP ŠD.
3. První skupina je tvořená žáky 1. a 2. ročníku. Dopolední část vzdělávání bude probíhat od
8 hodin do 11hodin v I. třídě. V odpolední části do 16 hodin bude probíhat zájmové
vzdělávání žáků ve školní družině nebo na školní zahradě.
4. Druhá skupina je tvořená žáky 3. a 4. ročníku. Dopolední část vzdělávání bude probíhat
od 8 hodin do 11:45 hodin v II. třídě. V odpolední části do 16 hodin bude probíhat
zájmové vzdělávání žáků v II. třídě nebo na školní zahradě.
5. Ranní družina není poskytována.
6. Úplata za ŠD není požadována.
7. Vzdělávací aktivity v dopolední a odpolední části dne mimo areál školy nejsou možné.
Probíhat budou pouze v budově ZŠ a na školní zahradě.
8. Vyučování bude probíhat v hlavních předmětech: Čj, Aj, Mat, Prv / Př, Vl.
9. Každý žák má samostatnou lavici.
10. Je vedená evidence docházky každé skupiny.
11. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, škola bude požadovat informaci od
zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda žák bude nadále docházet do
skupiny.
12. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
13. Organizace vyučování se řídí dle momentální situace podle pokynů pedagogických
pracovníků s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a platných nařízení
souvisejících s opatřením s výskytem koronaviru.
III. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, zákonných zástupců a pedagogických
pracovníků
1. Žáci jsou povinni řídit se pokyny pedagogických pracovníků vedoucích k zajištění
bezpečnosti, ochrany zdraví.
2. Žáci jsou povinni používat roušky vždy, v učebně dle pokynů pedagogických pracovníků.
3. Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných okolnostech, které by mohly mít vliv na
průběh vzdělávání.
4. Zákonní zástupci jsou povinni předat škole čestné prohlášení o neexistenci virového
infekčního onemocnění.

5. Zákonní zástupci jsou povinni okamžitě se dostavit pro žáky, bude-li to vyžadovat
momentální zhoršení jejich zdravotního stavu.
6. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni řídit se aktuálně platnými předpisy a vydávat pokyny
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souladu s těmito předpisy.
IV. Zvláštní ustanovení
1. Žákovi, který se nebude řídit pokyny pedagogických pracovníků k zajištění ochrany
zdraví a bezpečnosti a svým chováním bude ohrožovat zdraví a bezpečnost ostatních
účastníků výchovně vzdělávacího procesu, bude odejmuta možnost pobytu ve škole.
2. Žákovi, který nebude mít před zahájením pobytu ve škole u sebe 2 roušky a sáček na
jejich uložení, nebude umožněn vstup do školy.
3. Bude-li žák svým chování ohrožovat zdraví a bezpečnost ostatních, bude okamžitě
izolován od ostatních a budou o této skutečnosti informováni zákonní zástupci, kteří si
žáka neprodleně vyzvednou ve škole.
4. Vykazuje-li žák v průběhu vyučování odchylky od běžného zdravotního stavu (zvýšená
tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích
cest), je neprodleně izolován od ostatních žáků za účelem zachování jeho bezpečnosti,
ochrany zdraví a intimity. O této skutečnosti je informován jeho zákonný zástupce, který
se pro žáka neprodleně dostaví, a hygienická stanice. Ostatní žáci budou mít povinné
nošení roušky, dokud není známy zdravotní stav indisponovaného žáka.
5. Při podezření na nákazu u zaměstnance, tento opouští budovu školy v nejkratším možném
čase.
V. Hodnocení žáků
1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude
vycházet:
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost
řádně docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro
takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných
při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně
docházet do školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
VI. Závěrečná ustanovení
Dodatek č. 1 ke školnímu řádu byl projednán na pedagogické radě dne 18. 5. 2020.
Dodatek č. 1 ke školnímu řádu schválila školská rada dne 20. 5. 2020.
Dodatek č. 1 ke školnímu řádu nabývá platnosti 20. 5. 2020.
Dodatek č. 1 ke školnímu řádu nabývá účinnosti 25. 5. 2020.
Dodatek č. 1 ke školnímu řádu je zpřístupněn při bočním vstupu základní školy a
zveřejněn na webových stránkách.
6. Žáci a zákonní zástupci byli seznámeni s dodatkem č. 1 ke školnímu řádu 22. 5. 2020.
7. Všichni účastníci vzdělávání jsou si vědomi povinnosti dodržovat školní řád, dodatek č.1
ke školnímu řádu a jsou jim známy následky plynoucí z nedodržování školního řádu.
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Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka

