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Směrnice č. 33 
O provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 

 
 

Směrnici zpracoval:       Mgr. Vladimír Soukop 
Směrnici schválil:      Mgr. Vladimír Soukop 
Směrnice nabývá platnosti:      24. srpna 2020 
Směrnice nabývá účinnosti:     1. září 2020 
 
 
 
Škola plní své základní povinnosti v rámci ochrany zdraví svých žáků, jejich rodičů a zaměstnanců 
školy, a proto v souvislosti epidemiologickými opatřeními škola sděluje zákonným zástupcům, jak 
v dané věci postupuje. 
 
V souladu s manuálem MŠMT a pokyny MZ ČR vydávám tuto směrnici pro provoz školy, která 
souvisí s výskytem koronaviru v České republice. 
 
Dezinfekce 

 

1) Žák si při vstupu do školní budovy musí vydezinfikovat ruce dezinfekčním přípravkem. Pokud 
je žák na dezinfekční přípravek alergický, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce třídnímu 
učiteli. Školou užívaný prostředek se jmenuje Anti-COVID a obsahuje denaturovaný líh a peroxid 
vodíku. 
2) Žák si musí dezinfikovat ruce vždy po použití WC po vstupu do třídy. Za samozřejmost je 
považováno, že si žák umyje ruce po použití WC v předsíňce. Na každém WC je v průběhu dne 
doplňováno mýdlo do zásobníků a k dispozici jsou papírové ručníky na jednorázové použití. 
3) V každé učebně je k dispozici dezinfekční prostředek a mýdlo v zásobníku a jednorázové 
papírové ručníky. 
4) Ve škole se v průběhu hodin větrá. 
5) Odpadkové koše jsou pravidelně denně vynášeny. 
6) Žákům nebude zapůjčován cvičební úbor (když si ho zapomene přinést) a žák nebude cvičit. Při 
opakované absenci bude zvoleno vhodné opatření, aby se situace neopakovala. 
7) Při vstupu do stravovacího zařízení si žák vydezinfikuje ruce předtím, než si vezme příbor a tác. 
8) Po začátku první vyučovací hodiny jsou v budově stírány podlahy chodeb a šaten dezinfekčním 
prostředkem a dále jsou dezinfekčním prostředkem ošetřeny kliky a madla zábradlí. 
9) Doporučujeme, aby žáci s sebou nosili jednorázové papírové kapesníky. 
10) Zákonným zástupcům se doporučuje při pohybu po budově mít roušku. 
 
 
Výskyt podezření na COVID 
 
1) Osoby s příznaky infekčního onemocnění nebudou do budovy školy vpuštěny. Žádáme rodiče, 
aby děti, které vykazují příznaky infekčního onemocnění, do školy neposílali. Vystavují se riziku, 
že jejich dítě nebude do budovy školy vpuštěno, nebo budou rodiče vyzváni, aby si dítě odvedli. 
2) Jestliže žák má příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění 
nebo alergie, bude žákovi vstup do školy povolen, pouze pokud prokáže, že netrpí infekční nemocí. 
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Potvrzení žákovi vydá praktický lékař pro děti a dorost. Doporučujeme rodičům dětí, které trpí 
chronickým onemocněním nebo alergií, aby toto potvrzení dodali do školy co nejdříve.  
3) Škola má za povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 
povinnost naplňujeme podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že oddělíme dítě, které 
vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistíme pro ně dohled zletilé fyzické 
osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).  
4) V případě, že dojde k oddělení žáka od skupiny ostatních dětí, bude škola neprodleně informovat 
zákonného zástupce, který zajistí bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. 
5) Po dobu, než si zákonný zástupce vyzvedne dítě ze školy, bude žák umístěn v izolaci. 
Doporučujeme, aby žák měl pro tyto případy vlastní roušku. 
6) Škola není povinna o této situaci informovat krajskou hygienickou stanici, ale tímto informuje 
zákonné zástupce, že mají telefonicky kontaktovat svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 
 
Distanční vzdělávání 
 
1) Možnost vyučovat distančním způsobem je stanovena §184a zákona 561 / 2004 Sb., školský 
zákon. 
2) Distanční vzdělávání podle zákona bude probíhat pouze tehdy, když bude znemožněna více než 
polovině žáků třídy osobní přítomnost ve škole, a to buď z důvodu nemoci, nebo nařízené 
karantény. 
3) Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat a plní úkoly dané vzdělávacím programem ve stejném 
rozsahu, jako při prezenční výuce (přítomnosti ve škole). Neúčast na distančním vzdělávání musí 
být zákonným zástupcem omluvena. 
4) Škola je pro případ zavedení distanční výuky vybavena. 
5) V jiném než výše popsaném případě, není povinností školy distančně vzdělávat a postupuje se u 
nepřítomných žáků obvyklým způsobem. To znamená, že škola zajistí pro nepřítomné žáky 
prostřednictvím jejich zákonných zástupců úkoly. Jejich splnění je na dobrovolném přístupu 
nepřítomného žáka. 
 
Úplata ve školském zařízení – školní jídelna a školní družina 
 
1) Bude-li žák nepřítomen ve škole, je povinností zákonného zástupce mu odhlásit obědy. V 
případě neodhlášení obědů, propadají bez náhrady za plnou cenu. Obědy lze odhlásit po internetu, 
na terminálu ve škole nebo oznámením vedoucí školní jídelny. 
2) První den neočekávané absence žáka ve škole je možné odebrat oběd za sníženou cenu do 
jídlonosiče pouze ten den. 
3) Nepřítomnost ve školní družině z důvodu nařízení karantény žákovi, či jiného důvodu se 
považuje za omluvenou nepřítomnost a úplata se platí. Čili za dobu nepřítomnosti žáka se nevrací 
nic.  
4)  Úplata za školní družinu se vrací pouze když, bude škola uzavřena rozhodnutím krajské 
hygienické stanice nebo ministerstva zdravotnictví, a to pouze za dobu co toto uzavření trvalo. V 
případě, že škola bude uzavřena 5 a méně pracovních dní, úplata se nevrací. 
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Kontakty 
 
Škola:  
547 425 421 – vrátnice 
547 425 420 a 547 425 424 – zástupci ředitele 
547 425 423 – sekretářka ředitele 
547 425 422 – ředitel školy 
547 425 411 – školní družina 
731 670 043 – školní jídelna 
 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje:  
hdm@khsbrno.cz 
 
 
 
 
 

V Židlochovicích 24. 8. 2020 

         Mgr. Vladimír Soukop 

       ředitel školy 

 

 

        


