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Dodatek ke školnímu řádu ZŠ Praha 13,  

Janského 2189/18, Praha 13, 155 00 

Aktualizace školního řádu vzhledem ke COVID-19 

 

Zvýšená hygienická opatření během běžného provozu 

školy 

1. Nošení roušek u žáků a zaměstnanců školy ve společných 
prostorách (chodby, toalety, školní jídelna) a ve třídách 

se řídí nařízením MŠMT, MZ, nařízeními hygienické stanice  

a „semaforem“ pro ČR. Ředitel ZŠ sdělí skutečnost, kdy a 

kde bude nutné nosit roušky, žákům, zaměstnancům a 

zákonným zástupcům podle dané hygienické situace. 

Informace předá pomocí dostupných informačních kanálů 

(web školy, žákovské záznamy, nástěnka)  

2. Po příchodu do školy žáci a zaměstnanci provedou 
dezinfekci rukou a následně dodržují hygienu rukou po 

celou dobu svého pobytu ve škole.  

3. Zákonní zástupci a další dospělé osoby nebudou vpuštěni 
do budovy školy. Do školy mohou tyto osoby vstoupit pouze 

v nejnutnějších případech, kdy nelze problém vyřešit po 

emailu nebo telefonicky a po předchozí domluvě s 

konkrétním zaměstnancem. Tato schůzka je možná za 

dodržení všech hygienických opatření (roušky, dezinfekce 

apod.).  

4. Nejsou povinná žádná administrativní ani početní opatření 
ve třídách. 

5. Zákonný zástupce je povinen neposílat do školy děti, 
které vykazují některý z možných příznaků COVID 19 

(dýchací potíže, kašel, zvýšená teplota, bolest v krku, 

bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta 

chuti a čichu apod.). Pokud se u dítěte projeví možné 

příznaky COVID-19, dítě bude izolováno a zákonný zástupce 

bude vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte a je povinen 

telefonicky kontaktovat dětského lékaře žáka a postupovat 

podle dalších instrukcí (lékaře či pracovníka hygienické 

stanice).  
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6. Škola je vybavena dostatečným množstvím dezinfekčních 
prostředků a má nastavena pravidla úklidu dle pokynů 

uvedených v manuálu MŠMT.  

7. O pravidlech a případných dalších opatřeních budou žáci a 
zákonní zástupci řádně poučeni při zahájení a v průběhu 

školní docházky. Tato skutečnost bude vždy zaznamenána do 

třídní knihy v každém ročníku ZŠ. 

8. Zákonný zástupce je povinen informovat školu o veškerých 
změnách svých kontaktních údajů. 

 

V případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými 

opatřeními KHS nebo opatřeními MZ znemožněna osobní přítomnost 

žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace: 

 

A) prezenční výuka  

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného 

počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní 

třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve 

škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat 

vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v 

běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z 

důvodu nemoci.  

 

B) smíšená výuka  

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více než 50 % 

účastníků konkrétní třídy či oddělení, je škola povinna 

DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast 

na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM 

vzdělávání.  

 

C) distanční výuka  

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným 

opatřením KHS nebo plošným opatřením MZ zakázána přítomnost 

všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola.  

 

Distanční výuka 

1. Novela školského zákona zavádí pro děti povinnost 
účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní 

docházky.  

2. Povinná výuka na dálku se týká krizového stavu podle 
krizového zákona nebo uzavření škol  z nařízení 
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ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické 

stanice.  

3. Žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem s 
výjimkou dětí v mateřské škole, pro které není předškolní 

vzdělávání povinné.  

4. Škola přizpůsobí distanční vzdělávání včetně hodnocení 
podmínkám žáků a školy.  

5. U dětí, které nemají v domácnosti počítač, je škola 
schopna zajistit k zapůjčení tablety v počtu 15 ks,  dále 

škola umožní, aby si žák nebo zákonný zástupce učivo a 

úkoly mohl vyzvednout nebo předat vypracované ve škole na 

místě k tomu určeném (za dodržení všech hygienických 

podmínek ve vestibulu školy po předchozí domluvě 

s konkrétním vyučujícím).  
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Zajištění distanční výuky 

 

Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním 

podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým 

možnostem školy.  

 

1. Distanční výuku zajistí škola pomocí platformy Bakalář 
(jako nástěnka tříd) a Google Class včetně všech jejich 

platforem využívající virtuálních disků, virtuálních tříd 

pro online výuku a sdílení dokumentů.  

2. O formě a průběhu distanční výuky bude zákonný zástupce a 
žák informován pomocí webu školy, emailu nebo 

telefonicky. 

3. O přesném průběhu distančního vzdělávání v konkrétních 
ročnících a předmětech budou zákonní zástupci a žáci 

informování konkrétním vyučujícím.   

 

 

 

 

 

Mgr. Jan Havlíček v.r. 

 ředitel ZŠ Janského 

  

 

 

 

 


