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Dodatek ke školnímu řádu stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší či jsou stanoveny 

nad rámec standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických přepisů a školního 

řádu Základní školy Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková  

organizace s nabytím platnosti a účinnosti dne 01. 09. 2020. 

Pokyny vycházejí z metodického pokynu (manuálu) MŠMT, který stanovuje základní 

provozní podmínky škol ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19. Tento materiál 

stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od 

standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších 

předpisů.  

V případě zhoršené epidemiologické situace ve škole kontaktuje ředitel školy KHS Jablonec 

nad Nisou a dle doporučení budou opatření rozšířena řád školy aktualizován.  

Obecné informace •  

• Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se 

školskými právními předpisy.  

•  Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.  

• Do školy nemohou vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění. Pobyt zákonných 

zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen jen na nejnutnější 

případy.  

• Veškeré informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech pro 

zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce budou zveřejňovány na webu školy v 

sekci Aktuality.  

• Aktuální oznámení, hlášení onemocnění žáků nebo zaměstnanců budou sdílena v kanceláři 

školy na tel. č. 483 305 317 nebo 731 449 105 

Opatření ve vnitřních prostorách školy  

1. Žák je povinen dbát pokynů vyučujících a personálu školy, dodržovat stanovená hygienická 

pravidla.  

2. Po příchodu do třídy si žáci umyjí důkladně ruce vodou a tekutým mýdlem a každý použije 

dezinfekci na ruce.  
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3. Pro případ potřeby bude mít každý žák u sebe v sáčku alespoň jednu ochrannou roušku.  

4. Větrání v učebně organizuje vyučující minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min.  

Při podezření na možné příznaky COVID-19  

1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak 

akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  

2. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné 

místnosti a škola kontaktuje zákonné zástupce žáka s požadavkem na okamžité vyzvednutí 

žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky pak umístí do 

jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku, dokud není známý zdravotní stav 

indisponovaného žáka.  

3. 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.  

4. Pokud v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným 

opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény je 

znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, škola 

poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 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.  

5. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.  

Stravování  

1. Před vstupem do školní jídelny si každý umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.  

2. Strávníci budou dodržovat vyznačené rozestupy. Řídí se pokyny pracovníků jídelny a 

pedagogického dohledu.  

3. Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo nenabírají 

a neberou si ani příbory. 

 

 

 

 

Mgr. Jana Mašindová 

ředitelka škol 


