
Informace k podmínkám výuky a provozu školy, školní družiny a 
školního klubu v souvislosti s pandemií Covid – 19

Vážení rodiče, milí žáci,

než začnete číst přehled pokynů a opatření, která současná situace vyžaduje, 
ráda bych vás ujistila o tom, že se budeme ze všech sil snažit na jedné straně 
ochránit žáky i zaměstnance školy před případnou nákazou (což samozřejmě není
možné na 100 %), na druhé straně však budeme používat zdravý rozum a 
neuděláme ze školy vězení či nedobytnou tvrz. Je nám jasné, že žáci se nechodí 
do školy pouze vzdělávat, ale chtějí být i se svými vrstevníky a kamarády. Proto 
velice prosím vás, rodiče, abyste i vy doma svým dětem vysvětlili nutnost 
určitých opatření a nutnost je dodržovat. Měli bychom společně vést děti k tomu, 
že dodržováním určitých pravidel chráníme nejen druhé, ale i sebe. Samozřejmě 
se může stát, že se některá nyní vydaná opatření časem ukážou jako nefunkční, 
málo funkční nebo zbytečná. Pokud budete mít ten pocit, obraťte se na mě nebo 
na paní zástupkyni a určitě můžeme příslušné věci projednat. Myslím, že během 
září bychom mohli vše sladit k úplné spokojenosti všech stran.

 Opatření, která uvádíme, vycházejí z Manuálu MŠMT „Provoz škol a školských 
zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19“ a z „Doporučení pro
organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 
2020/2021“, vydaného Českou školní inspekcí.

Oba dokumenty mají doporučující charakter, proto si je škola může uzpůsobit 
svým podmínkám. Dokumenty jsou k dispozici na www.msmt.cz 

Hygienická opatření

 Budovy školy budou otevřeny běžně jako v loňském roce od 7.30. Žáci 
v budově Vodičkova 22 zatím nebudou chodit vzhledem k dokončovacím 
stavebním pracím do šaten, čímž se vyhneme kumulaci žáků ve stísněných
prostorách. Žáci budou chodit rovnou do učeben. S organizací příchodu 
žáků v Jindřišské 32 a Jeruzalémské 5 seznámí zákonné zástupce třídní 
učitelky příslušných tříd

 Výuka bude ve všech třídách začínat dle rozvrhu, tedy většinou v 8.00. 
Dohled na chodbách bude dbát na to, aby se žáci zbytečně nemísili s žáky 
z jiných tříd a většinu času trávili ve své třídě se svými spolužáky

 Zákonní zástupci budou mít vstup do školy omezen, na děti mohou čekat 
před budovou, do školy by měli vstupovat pouze na základě předchozího 
objednání. Ve vrátnici obou budov obdrží vizitku NÁVŠTĚVA, abychom co 
nejvíce zamezili pohybu neznámých osob ve škole

 Pronájmy tělocvičen a učeben budou organizovány tak, aby se nesetkali 
naši žáci s cizími osobami. Pronajaté učebny budou vždy po skončení 
aktivity uklizeny a vydezinfkovány

 Rouška povinná není. Doporučujeme, aby děti s sebou roušku měly, např. 
pro případ zhoršení zdravotního stavu dítěte či spolužáka. (Žáci, kteří do 
školy dojíždějí MHD, ji budou mít s sebou automaticky, neboť tam bude 
povinná).  Nošení roušek samozřejmě přizpůsobíme aktuálnímu pokynu 
Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice (dále jen MZ a 

http://www.msmt.cz/


KHS). Domníváme se, že při dodržování základních hygienických pravidel 
opravdu není nutné mít roušku nasazenu, naopak by to mohlo někomu 
způsobit i komplikace. Pro případ nutnosti je škola rouškami vybavena.

 Velice žádáme rodiče o to, aby do školy posílali jen děti zdravé. 
Škola nepožaduje potvrzení o bezinfekčnosti ani nebude nikdo ze 
zaměstnanců měřit žákům teplotu. To, že do školy přijdou pouze děti 
zdravé, je základní odpovědností zákonných zástupců.

 Škola nemá povinnost zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky onemocnění. 
Pokud se příznaky vyskytnou, škola postupuje následujícími způsoby:

a) Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a žák má 
s sebou zákonného zástupce (přichází v úvahu u mladších žáků) – žák 
nebude mít do školy přístup a zákonný zástupce si ho odvede

b) Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, ale zákonný 
zástupce není přítomen – škola tuto skutečnost oznámí zákonnému 
zástupci a vyzve ho, aby si dítě vyzvedl. Do příchodu zákonného zástupce 
bude žák pod dohledem zaměstnance školy čekat v odděleném prostoru 
školy

c) Příznaky se vyskytnou až v průběhu přítomnosti žáka ve škole – 
bude vyzván k nasazení roušky, odveden do odděleného prostoru, kde 
vyčká pod dohledem zaměstnance školy příchodu zákonného zástupce

 Ve všech případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má 
telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte

 Škola sama KHS nekontaktuje, to je v kompetenci lékaře
 Pokud má žák chronické obtíže – alergii apod. (dlouhotrvající rýma, 

kašel apod.), může do školy chodit, ale musí se prokázat potvrzením, že
netrpí infekčním onemocněním

 Vzhledem k výše uvedeným opatřením je nutné, aby zákonný 
zástupce byl v kontaktu se školou, poskytl škole (třídnímu 
učiteli) platné telefonní číslo či mailovou adresu a na případný 
kontakt ze strany školy reagoval

 Škola poskytne u vstupu do všech budov, na chodbách, na WC a 
v učebnách dezinfekční prostředky, v učebnách a na WC budou 
jednorázové ručníky

 Po každé vyučovací hodině bude učebna vyvětrána
 Každá učebna je vybavena umyvadlem s tekoucí teplou vodou, 

jednorázovými ručníky a dezinfekcí na ruce
 Učitelé budou dbát na to, aby si žáci často myli ruce
 Kromě ranního a odpoledního úklidu budou po velké přestávce 

dezinfkována WC
 Pohyb žáků v budově školy bude omezen – budeme minimalizovat 

stěhování tříd na jednotlivé předměty, ale vyloučit ho nelze – např. dělení 
tříd na jazyky, výtvarnou výchovu, nutnost odborné učebny apod.

 Tělesná výchova bude i vzhledem k dobíhajícím stavebním pracím 
v budově Vodičkova 22 realizována především venku – sportoviště patřící 
MČ Prahy 1 (např. hřiště Na Františku), tělocvičny by měly být v provozu 
v průběhu měsíce září



Hygienické pomůcky, jimiž škola disponuje

 Dezinfekční prostředky
 Mýdla
 Gely
 Bezkontaktní teploměry
 Roušky (počítáme s tím, že žáci budou mít své, ale zásobu máme)
 Štíty 

Provoz školní jídelny – Školská 17 (Vodičkova 22)

 Žákům bude vyhrazen celý prostor jídelny v souvislosti s rozvrhem, čili od 
11.40 do cca 14.00

 Cizí strávníci (Akademické gymnázium, MČ Prahy 1 apod.) budou mít čas 
vyhrazen před a po výše uvedeném čase

 Před příchodem našich žáků budou jídelna a stoly setřeny dezinfekčními 
prostředky 

 Veškeré jídlo a příbory budou žákům vydávány zaměstnankyněmi kuchyně,
samoobsluha nebude do odvolání realizována

 Žáci se budou v jídelně zdržovat jen po dobu nezbytně nutnou
 Před vchodem do jídelny bude k dispozici dezinfekce na ruce, v jídelně jsou

umyvadla s teplou vodou a jednorázové ručníky

Provoz školního klubu

 Činnost školního klubu bude omezena, aktivity žáků se budou realizovat 
v malých skupinách, pokud možno v rámci spolužáků jedné třídy, a 
většinou ve venkovních prostorách

Provoz školní družiny

 Provoz ŠD zůstane neomezen, škola se bude snažit vytvořit skupiny 
odpovídající skupinám ve třídách, nebo alespoň v rámci ročníku

 ŠD bude realizována tak jako dosud na pracovištích Vodičkova 22, 
Jindřišská 32 a Jeruzalémská 5

 Podrobnější informace budou sděleny vychovatelkami ŠD
 ŠD je v provozu již od 1. 9.

Postup při výskytu onemocnění Covid – 19 u žáka nebo zaměstnance 
školy

 Škola je vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna 
aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená plošně či jen pro dané 
území

 Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci žáky a jejich zákonné 
zástupce



 Pokud bude z důvodu karantény či jiných opatření znemožněna přítomnost 
ve škole více než polovině žáků třídy, škola poskytne vzdělání těmto 
žákům distančním způsobem. Dle novely školského zákona jsou žáci 
povinni se distanční výuky účastnit. Ostatní žáci se účastní dále běžné 
výuky prezenční

 O uzavření školy rozhoduje KHS
 V případě nepřítomnosti žáků z jiných důvodů než z výše uvedených 

(běžné onemocnění, rodinné důvody apod.) škola nemá povinnost 
distanční výuku realizovat

Opatření k výuce v souvislosti s Covid – 19

 V průběhu měsíce září budou učitelé jednotlivých předmětů mapovat 
situaci v úrovni znalostí. Rozhodně se nebude jednat o testování a 
známkování, hlavním účelem je sjednotit znalosti, abychom mohli ve výuce
pokračovat dále. Případné známkování by mělo mít jen motivační 
charakter

 Učebnice se budou vydávat pro příslušný ročník dle situace, 
předpokládáme, že počátkem října

 Žáci 6. ročníku obdrží učebnice pro 6. ročník po návratu z adaptačního 
kurzu, do té doby se bude opakovat a upevňovat učivo 5. ročníku

 Vzhledem k tomu, že v průběhu školního roku může dojít v souvislosti 
s opatřeními proti Covid – 19 k prolínání distanční a prezenční výuky, 
budeme se kromě klasického hodnocení více zaměřovat i na hodnocení 
formativní (slovní hodnocení, portfolia apod.) Protože ne všichni rodiče s 
alternativními způsoby hodnocení souhlasí, je to opravdu věcí diskuze na 
třídních schůzkách, klubech rodičů a samozřejmě pedagogických rad.

 Adaptační kurz pro 6. ročníky se koná od 14. 9. do 18. 9. 2020 v Janově 
nad Nisou v hotelu  Semerink, bližší informace jsou na webu v samostatné 
složce. Prosíme rodiče, aby nejpozději do 3. 9. sdělili třídním 
učitelům, zda své dítě na kurz přihlásí či nikoliv. Kurz se bude 
konat pouze v případě, že se účastní nejméně 90% žáků každé 
třídy, jinak pozbývá poslání adaptačního kurzu smysl.

 Školy v přírodě a LVVK, stejně jako zahraniční zájezdy, předem 
nevylučujeme, ale samozřejmě budeme muset vycházet s aktuální situace 
a doporučení kompetentních orgánů


