Dodatek č. 4 ke školnímu řádu ZŠ Těšetice
Platnost a účinnost od 1. 9. 2021
Čl. 1 Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
Práva žáků a zákonných zástupců
1. Žáci mají podle zákona právo:
h) nosit všude ve společných prostorách školy ochranné prostředky dýchacích cest (nos,
ústa);
2. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:
h) konzultovat výsledky vzdělávání žáka emailem, telefonicky, v neodkladných
situacích osobní návštěvou ve škole
Povinnosti žáků
Žáci jsou podle manuálu MŠMT ze dne 16.8. 2021 povinni :
f) účastnit se distanční formy vzdělávání v krizových situacích (on-line vysílání,
plnění zadaných úkolů);
g) po příchodu do školy z venkovního prostranství si důkladně dezinfikovat ruce;
h) v případě krizové situace nosit ochranné pomůcky (nos, ústa) dle pokynů
ředitele školy;
ch) absolvovat testování na přítomnosti látky COVID 19, v případě odmítnutí
testování je pro žáka prezenční forma výuky povinná za přísnějších
protiepidemiologických opatření (zakrytí nosu a úst po celou dobu přítomnosti žáka
ve škole, vyhrazené místo ke stravování, žák nesmí zpívat a cvičit v uzavřených
prostorech.)
Povinnosti zákonných zástupců žáků
Zákonní zástupci jsou podle manuálu MŠMT ze dne 16. 8. 2021 povinni :
zajistit podmínky pro povinné distanční vzdělávání žáka;
řádně omlouvat neúčast žáka třídnímu učiteli při distančním vzdělávání (email,
SMS);
zajistit u žáka trpícího opakovanými příznaky infekčního onemocnění (které
jsou projevem chronického onemocnění, alergií) lékařskou zprávu od pediatra
či odborného lékaře. Zprávu předá třídnímu učiteli.
Při neodkladných záležitostech (vyzvednutí nemocného dítěte aj.) nevstupovat
do školy. Zákonný zástupce čeká na dítě před budovou školy, nebo v zádveří
školy, které bude určeno pro příchozí a návštěvy;
při oznámení školy, že žák má pozitivní výsledek testování na COVID 19, nebo
projevuje známky onemocnění COVID 19, v co nejkratším čase vyzvednout
žáka ze školy a informovat praktického lékaře.
Čl. 2 Pravidla vzájemných vztahů ve škole
v případě projevů rizikového chování postupují zaměstnanci podle přílohy
Minimálního preventivního programu a manuálu Provozu škol a školských
zařízení ve školním roce 2021/2022, vzhledem ke COVID-19;
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).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů
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 je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru
pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není
vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho
zákonný zástupce,
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce
dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a
informovat ho 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 dítěte/žáka/studenta 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 dítěte/žáka
ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu
nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně
známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) 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, že netrpí infekční nemocí.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd)
nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny
žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Povinnost poskytovat tímto způsobem v
daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy. Prezenční výuka dotčených žáků
přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční
vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci mají
povinnost se distančně vzdělávat.
Škola přizpůsobí distanční vzdělávání, včetně hodnocení, podmínkám žákům.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola
pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

Čl. 3 Chování žáků
22. Žáci si vždy po příchodu do budovy školy z venkovního prostranství důkladně umyjí
ruce mýdlem a tekoucí vodou, následně omyté ruce dezinfikují. Při testování postupují dle
pokynu pedagogického pracovníka.
Čl. 4 Povinnosti žákovských služeb
5.Po skončení vyučování a při stěhování třídy v průběhu vyučování do odborných
pracoven, dbá o pořádek třídy, kterou žáci opouštějí (tabule, úklid, osvětlení, okna). Dbá
na správné větrání dle pokynů učitele, dbá na správnou dezinfekci prostor při opuštění
odborné učebny během dopoledního vyučování nebo kmenové třídy na konci vyučování
(dezinfikuje kliky dveří, ručky používaných oken, klávesnice, myši, vodovodní baterie).
7.Při přesunu třídy na výuku do jiné učebny se stará o třídní knihu a dezinfekci prostor.
8.V hodinách TV probíhá dezinfekce prostor dle pokynů vyučujícího po skončení hodiny
před převlékáním služby.
Čl. 8 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Ve školním roce 2021/2022 bude probíhat hodnocení žáků dle Školního řádu.
Doplnění:
Podezření na COVID 19 u žáka
• Pokud žák kašle, hodně smrká a projevuje jiné příznaky nemoci, bude žák umístěn
v místnosti pro nemocné a bude u něj zajištěn pedagogický dohled.
• Třídní učitel informuje zákonného zástupce o vzniklé skutečnosti a žák v místnosti
setrvává buď do konce vyučování, nebo do příchodu zákonného zástupce žáka.
Ostatní body Školního řádu jsou nezměněny a jsou platné pro školní rok 2021/2022.
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