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I. Předmět úpravy

V souvislosti s vládním harmonogramem uvolňování škol a návratem žáků 9. tříd a žáků 1.
stupně do škol stanovuje tato směrnice odlišnosti od schválených řádů školy, školní družiny a
školní jídelny.
II. Dodatek ke školnímu řádu
Doplňující pravidla k docházce žáků 9. tříd a žáků 1. stupně v době po návratu žáků do škol.
Povinnosti žáků 9. tříd při přípravě na jednotné přijímací zkoušky v období od 11. 5.
2020
1. Příprava je určena pro žáky chystající se na jednotné přijímací zkoušky z matematiky
a českého jazyka v rozsahu určeném RVP ZŠ.
2. Příprava se skládá ze 4 vyučovacích hodin (45 minut) českého jazyka a ze 4
vyučovacích hodin matematiky.

3. Žáci budou docházet v určený čas na dohodnuté místo.
4. Vytvořené skupiny jsou neměnné.
5. Zahájení přípravy bude vždy od 9:00. Přesný čas setkání bude upřesněn ředitelem
školy každé skupině při úvodním poučení.
6. Na místě setkávání zachovávají žáci stanovená hygienická pravidla – rozestup 2 m,
min 1,5 m a ústa a nos zakrytá rouškou.
7. Na určeném místě vyzvedává žáky určený pedagog.
8. Dny přípravy určuje ředitel školy. Dny přípravy je možné měnit podle aktuální
situace.
9. Vstup do školy bude určen v 5 minutových rozestupech, aby se skupiny žáků
nepotkávaly. Stejný harmonogram bude uplatněn i při odchodu žáků.
10. Oběd není poskytován.
11. Pomůcky a vybavení žáků určí vyučující pedagog.
12. Žáci jsou povinni být vybaveni minimálně dvěma rouškami a pomůckou na ukládání
roušek. Bez tohoto vybavení nebude žák do školy vpuštěn.
13. Do školy žák vstupuje s rouškou, může ji sejmout až ve třídě po dohodě s vyučujícím.
14. Žák je povinen dodržovat všechna hygienická opatření, tzn. pravidelné mytí rukou,
používání dezinfekce, rozestupy mezi sebou.
15. V případě porušování pravidel docházky na přípravu budou zákonní zástupci
upozorněni na tuto skutečnost. Při opakování porušování pravidel bude žák z přípravy
vyloučen.
16. Každý žák musí předat řediteli školy Žádost zákonných zástupců o účast na
vzdělávání. Bez této Žádosti nebude žákovi příprava umožněna.
17. Každý žák musí předat řediteli školy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků
virového onemocnění včetně seznámení se s rizikovými faktory. Bez těchto dokladů
nebude žákovi příprava umožněna.
18. Prostory určené pro pohyb žáků jsou vstup a šatny, přízemní pavilonu U2, třída a
sociální zařízení na tomtéž pavilonu.
19. Škola neprovádí žádné lékařské úkony spojené s posuzováním zdravotního stavu žáka
při vstupu do školy..
20. Žák je v případě zdravotních potíží povinen oznámit tuto skutečnost učiteli a dále pak
škola postupuje podle dále stanovených pravidel.
21. Porušování všech těchto stanovených pravidel je důvodem k informování zákonných
zástupců o této skutečnosti. V případě opakování porušování těchto pravidel, bude žák
z přípravy vyloučen.
22. Žáci jsou povinni omlouvat svoji nepřítomnost, případně na ni včas upozornit.
Povinnosti žáků 1. stupně v době obnovené docházky do škol od 25. 5. 2020
1. Docházka bude probíhat rámcově v čase od 8:00 do 16:00. Čas bude rozdělen na
dopolední vzdělávací aktivitu a odpolední zájmovou aktivitu.
2. Vzdělávání i zájmová aktivita budou probíhat v kmenové, popř. v určené třídě
s možným pobytem venku v areálu školy.
3. Obsah dopolední aktivity stanoví ředitel školy podle personálních a prostorových
možností, nebude se jednat o klasický rozvrh.
4. Účast na odpolední aktivitě není povinná, docházku lze po skončení dopolední aktivity
ukončit, pokud o tom bude školu informovat zákonný zástupce žáka.
5. Přesný čas vstupu do školy každé skupiny bude stanoven ředitelem školy. Bude
stanoveno i místo a vstup, kterým žák do školy vstoupí.
6. Na tomto místě zachovávají žáci stanovená hygienická pravidla – rozestup 2 m, min
1,5 m a ústa a nos zakrytá rouškou.
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7. Na určeném místě vyzvedává žáky určený pedagog. Žáci budou docházet v určený čas
na dohodnuté místo.
8. Vytvořené skupiny jsou neměnné.
9. Čas vstupu do školy bude určen v 5 nebo 10 minutových intervalech, aby se skupiny
žáků nepotkávaly. Stejný harmonogram bude uplatněn i při odchodu žáků, pokud
budou končit hromadně.
10. Oběd bude poskytován v době od 11:45 do 13:45 v určených časových intervalech.
Pokud žák nebude odebírat oběd, bude docházet do jídelny se svojí skupinou, nebo
může odcházet domů.
11. Pomůcky a vybavení žáků určí vyučující pedagog.
12. Žáci jsou povinni být vybaveni minimálně dvěma rouškami a pomůckou na ukládání
roušek (sáček, krabička, …). Bez tohoto vybavení nebude žák do školy vpuštěn.
13. Do školy žák vstupuje s rouškou, ve společných prostorách se pohybuje s rouškou,
může ji sejmout až ve třídě po dohodě s vyučujícím.
14. Žák je povinen dodržovat všechna hygienická opatření, tzn. pravidelné mytí rukou,
používání dezinfekce, rozestupy mezi sebou.
15. V případě porušování pravidel docházky do školy budou zákonní zástupci upozorněni
na tuto skutečnost. Při opakování porušování pravidel bude žák z docházky vyloučen.
16. Každý žák musí předat řediteli školy Žádost zákonných zástupců o účast na
vzdělávání a Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění včetně
seznámení se s rizikovými faktory. Bez těchto dokladů nebude žákovi umožněn vstup
do školy.
17. Prostory určené pro pohyb žáků jsou vstup a šatny, patro příslušného pavilonu,
jídelna, třída a sociální zařízení na patře příslušného pavilonu.
18. Škola neprovádí žádné lékařské úkony spojené s posuzováním zdravotního stavu žáka
při vstupu do školy.
19. Žák je v případě zdravotních potíží povinen oznámit tuto skutečnost učiteli a dále pak
škola postupuje podle níže stanovených pravidel.
20. Porušování všech těchto stanovených pravidel je důvodem k informování zákonných
zástupců o této skutečnosti. V případě opakování porušování těchto pravidel, bude žák
z přípravy vyloučen.
21. Žáci jsou povinni omlouvat svoji nepřítomnost, případně na ni s předstihem upozornit.
Pravidla hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020
1. Hodnocení žáků bude prováděno podle pravidel stanovených vyhláškou MŠMT
211/2020 Sb. Mezi podklady hodnocení 2. pololetí budou patřit.
a) Podklady získané v 2. pololetí v době běžné docházky do školy tj. do 6. 3.
2020.
b) Pokud žák v období jiného vzdělávání (tj. v době uzavření školy) aktivně
pracoval, budou tyto výsledky posuzovány jako podklady ke zlepšení
klasifikace.
c) Pokud žák v období jiného vzdělávání (tj. v době uzavření školy) nepracoval,
nebude k tomuto přihlíženo.
d) Může být podpůrně přihlédnuto k výsledkům hodnocení 1. pololetí.
2. Žák, který nebyl hodnocen za 1. pololetí školního roku 2019/2020, nebyl hodnocen
ani v dodatečném termínu a nemá dostatek podkladů pro hodnocení za 2. pololetí
roku 2019/2020, bude mít odloženou klasifikaci.
Povinnosti zákonných zástupců žáků 9. tříd a žáků 1. stupně základní školy
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1. Zákonní zástupci jsou povinni zvážit všechny faktory a rizika, za kterých své dítě do
školy posílají. Toto rozhodnutí stvrzují podpisem čestného prohlášení před zahájením
opětovné docházky dítěte do školy 11. 5. 2020, resp. 25. 5. 2020.
2. Zákonný zástupce musí podepsat zaslanou Žádost o docházku do školy.
3. Bez uvedených dvou dokumentů nebude vstup žáka do školy umožněn.
4. Zákonný zástupce žáka 1. stupně upřesní škole čas, kdy bude žák ze školy odcházet.
Sdělí škole i to, zda bude žák odcházet sám, nebo v doprovodu.
5. Zákonný zástupce žáka vybaví své dítě min. 2 rouškami a pomůckou na jejich
ukládání. Bez tohoto vybavení nebude žákovi vstup do školy umožněn.
6. Zákonný zástupce bude s předstihem, nebo nejpozději v den neúčasti dítěte ve škole o
této skutečnosti školu informovat.
7. Zákonný zástupce omluví dítě z účasti na docházce do školy v případě, že vykazuje
jakékoli známky onemocnění.
8. V případě, že dítě trpí některým z příznaků onemocnění, ale ty jsou způsobeny jiným
vlivem (např. alergií), musí tuto skutečnost zákonný zástupce doložit lékařským
posudkem (zprávou).
9. V případě, že se projeví u žáka během dne příznaky onemocnění, bude postupovat
podle dále stanovených pravidel.
Postup při podezření na možné příznaky COVID-19
1. Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do
samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na
okamžité vyzvednutí žáka. Zákonnému zástupci bude doporučeno navštívit s žákem
dětského lékaře a školu o výsledku vyšetření informovat.
2. O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici s konzultací dalšího
postupu.
3. Ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s
povinným nošením roušky. Budou informováni zákonní zástupci těchto žáků.
4. Další postup určí hygienická stanice po zjištění zdravotního stavu žáka.
III. Dodatek k Řádu školní družiny
1. Docházka do škol žáků 1. stupně nezahrnuje provoz školní družiny.
2. Odpolední aktivity vycházejí z RVP školní družiny a účastnit se jí mohou i žáci, kteří
jinak do školní družiny nedochází.
3. Účast je bez úplaty.
4. Zákonným zástupcům žáků, kteří byli přihlášeni do běžné školní družiny, bude
vrácena poměrná částka poplatku.
5. Platí stejná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jako pro dopolední
aktivitu.
IV. Dodatek k Řádu školní jídelny
1. K obědům budou přihlášeni všichni stálí strávníci z řad žáků 1. stupně, kteří se přihlásí
k docházce do školy.
2. Žákům 9. tříd nebude oběd poskytován.
3. Zákonný zástupce, který bude chtít odhlásit své dítě ze stravování, musí postupovat
podle pravidel stálého Řádu školní jídelny.
4. Žák, který nebude odebírat oběd ve školní jídelně, se bude účastnit oběda žáků se
skupinou, do které je zařazen.
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5. Čas oběda každé skupiny bude upřesněn nejpozději v den nástupu do školy, tj. 25. 5.
2020.
6. Dohled nad žáky vykonává pedagogický pracovník, který je v danou dobu pověřen
vedením skupiny.

V Jablonci nad Nisou 11. 5. 2020

Mgr. Martin Chytka
zástupce ředitele
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