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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY 
RTYŇSKÁ 156, 417 63 ŽALANY 

IČO: 70695067                                                                                                                                    E-mail: zszalany@volny.cz 

 

STANOVENÍ PROVOZNÍCH PODMÍNEK ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ 

ŠKOLY PO DOBU TRVÁNÍ POTŘEBY DODRŽOVÁNÍ PROTIEPIDEMICKÝCH 

OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2020 DO ODVOLÁNÍ 

 

Obecná ustanovení 

 

➢ Škola zahájí provoz ve školním roce 2020/2021 v plném rozsahu v souladu se školskými 

právními předpisy. 

➢ Od dětí/žáků se před prvním příchodem nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti. 

➢ Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků do 

budovy školy pohybu osob před budovou.  

➢ Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků ve třídách a odděleních. 

 

 

Hygienická a protiepidemická opatření 

 

➢ Vstup do budovy školy je umožněn pouze osobám bez příznaků infekčního onemocnění. 

➢ Za příznaky infekčního onemocnění jsou považovány např. rýma, kašel, zvýšená teplota, 

horečka, dušnost, bolest hlavy, bolest v krku, bolesti svalů a kloubů, ztráta chuti a čichu 

apod. 

➢ Dítěti/žákovi s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění, je vstup do školy umožněn pouze v případě, 

prokáže-li se, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro 

děti a dorost. 

➢ Postup v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 

✓ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků příznaky infekčního 

onemocnění. 

✓ Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn do 

budovy školy v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce. 

✓ Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy, ale není přítomen zákonný 

zástupce nezletilého žáka. Škola tuto skutečnost neprodleně oznámí zákonnému 

zástupci dítěte/žáka a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte/žáka ze 

školy. 

✓ Příznaky se vyskytnou nebo jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole. 

Neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do předem připravené 

samostatné místnosti (izolace) a současně informování zákonného zástupce dítěte/žáka 

s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy. 
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✓ Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že je 

zapotřebí telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte, který rozhodne o dalším 

postupu.  

➢ Škola je vybavena dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou, dbá na zvýšenou 

hygienu, zejména na pravidelné mytí rukou. K dispozici je dětem/žákům dezinfekce na 

ruce, mýdlo v dávkovači a jednorázové ručníky. 

➢ Ve škole je zajištěn pravidelný úklid a dezinfekce všech využívaných ploch s důrazem na 

zvýšenou frekvenci úklidu povrchů se zvýšenou zátěží kontaktu. Ve třídách je zajištěno 

pravidelné větrání.  

 

Zajištění distančního vzdělávání 

 

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

mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost 

ve škole více než poloviny dětí/žáků alespoň jedné třídy. U mateřské školy je povinnost 

poskytovat distanční vzdělávání pouze u dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

➢ Děti/žáci mají povinnost se distančně vzdělávat podle § 184a zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, v platném znění. 

➢ Vzdělávání distančním způsobem se uskutečňuje podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající 

okolnostem. 

➢ Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých 

dětí/žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. 

➢ V případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo 

mimořádnými opatřeními MZ znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků ve škole, pak 

mohou nastat následující situace. 

✓ Opatření či karanténa se týká méně než poloviny žáků konkrétní třídy; pokračuje výuka 

přítomných žáků ve škole běžným způsobem. Nepřítomným žákům jsou zasílány úkoly 

a případné výukové materiály elektronicky prostřednictvím systému Bakaláři. Také 

jsou zveřejněny úkoly v tištěné podobě na okně vestibulu školy.  

✓ V případě, že se onemocnění či karanténa týká více než poloviny dětí/žáků konkrétní 

třídy, probíhá výuka pro děti/žáky přítomné ve škole běžným způsobem a pro děti/žáky 

v karanténě distančním způsobem. 

✓ Pokud je zakázána přítomnost dětí/žáků ve škole alespoň jedné třídy, škola poskytuje 

pro tuto třídu (třídy) vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se 

vzdělávají prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků ve škole, 

přechází na distanční výuku celá škola. 

 

 

V Žalanech dne 27. 8. 2020 

                                                                                                                         Mgr. Lukáš Šimon  

                                                                                                                              ředitel školy  
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