
Informace a pokyny pro žáky na školní rok 2020/2021 

 

Vážené žákyně, vážení žáci, 

i v novém školním roce se budeme muset vypořádávat s probíhající pandemií covid-19. Výuka ve 
školním roce 2020/2021 začne zdánlivě stejným způsobem jako v minulých letech, budeme se ovšem 
muset přizpůsobit dané situaci a dbát na hygienická a metodická pravidla a doporučení.  

Do života školy zasáhne pandemie koronaviru v několika rovinách: 

• Hygienická opatření 
• Rozsah a způsob výuky 
• Omezení obvyklých „hromadných akcí“ skupin žáků z více tříd 

 
A) Hygienická opatření 

Všichni žáci školy jsou povinni dbát následujících pravidel: 

1. Nikdo s příznaky infekčního onemocnění, jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, 
dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod., 
nesmí vstoupit do školy. 
Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo 
chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Bez 
tohoto potvrzení není možné vstoupit do školy. 

2. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce 
teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně 
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.  

3. Každý žák je povinen dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, je tedy nutné kašlat a 
kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt 
ruce. 

4. Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních 
využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se 
provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. Žáci se 
sami aktivně podílejí na větrání nebo spolupracují a řídí se pokyny vyučujících. 

5. Z organizačních důvodů se nebude možné vyhnout stěhování z učeben a přesunům v rámci 
školy. Tyto přesuny provádějte tak, aby pravděpodobnost eventuálního přenosu nákazy byla 
co nejmenší (vyvarujte se těsného a dlouhodobého kontaktu s ostatními žáky). 

6. V případě výskytu příznaků infekčního onemocnění během pobytu ve škole je každý žák 
povinen dbát pokynů vyučujících a řídit se metodickými pokyny (viz. vnitřní předpis – Řešení 
nastalých situací v souvislostí s pandemií koronaviru). 

7. Žáci jsou povinni pečlivě sledovat důležité informace o vývoji epidemiologické situace  
a „semaforu“ Ministerstva zdravotnictví na informační tabuli a na webových stránkách školy. 
Každý žák je povinen také sledovat školní e-mailovou adresu. 

8. V případě výskytu onemocnění covid-19 ve škole jsou všichni žáci povinni konat podle 
pokynů Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. 

 

 



B) Rozsah a způsob výuky 

Důležitým úkolem bude navázat na výuku z 2. pololetí minulého školního roku, která probíhala 
z velké části formou distančního vzdělávání. Výuka bude probíhat prezenční formou a na začátku 
školního roku se soustředíme na odstraňování nerovností a na navázání výuky na aktuální znalosti. 
Během tohoto školního roku může nastat situace, kdy některé třídy nebo celá škola bude muset 
přejít na distanční výuku. Věřím, že se poučíme z nedostatků, které se vyskytovaly při této formě 
výuky v minulém školním roce. Získali jsme zkušenosti a také nám pomohla Vaše zpětná vazba, za 
kterou Vám velmi děkuji. Distanční výuka bude probíhat na jednotné platformě – MS Teams, 
v přehledném systémů týmu a kanálů. Bude docházet k větší interakci mezi žáky a učiteli. A 
samozřejmě se pokusíme o to, aby i obsah výuky byl nápaditější s důrazem na efektivní pochopení 
látky. Od vás budeme očekávat aktivní přístup a 100 % účast ve výuce (viz. novela školského zákona). 

 

PŘÍPADNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU JEDNÉ NEBO VÍCE TŘÍD  

V případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními 
Ministerstva zdravotnictví znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, 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, 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. 
Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným žákům 
studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané 
období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.   

B) smíšená výuka  

• V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, je 
škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční 
výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat 
nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a 
dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, 
pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější 
formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy 
respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků. Účast žáků na 
distančním vzdělávání je povinná. 

• Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je 
např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle 
možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli žáci rozřazováni do jiných tříd.  

C) distanční výuka  

• Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným 
opatřením Ministerstva zdravotnictví zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé 
třídy, škola poskytuje pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy 
se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází 



na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku individuálním 
podmínkám jednotlivých žáků a také personálním a technickým možnostem školy. Účast žáků 
na distančním vzdělávání je povinná. 

 

C) Omezení obvyklých „hromadných akcí“ skupin žáků z více tříd 

V letošním školním roce jsme se rozhodli v souladu s „Manuálem“ z MŠMT ČR nekonat aktivity, 
které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné, dochází při nich ke 
koncentraci vyššího počtu lidí z více tříd či škol.  

Pro letošní školní rok jsme byli zatím nuceni zrušit tyto aktivity: 

1. Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků 
2. Slavnostní předávání pamětních listů pro žáky prvních ročníků 

Další aktivity, které nesplňují podmínku hromadné akce, budeme konat v případě příznivé 
epidemiologické situace podle „semaforu“ Ministerstva zdravotnictví. O každé aktivitě budeme 
rozhodovat zvlášť. 

 

Vážené žákyně, vážení žáci, 

školní rok 2020/2021 nebude jednoduchý, ale věřím, že ho díky vzájemné pomoci, respektu, 
vstřícnosti a dodržování základních pravidel zvládneme. Cílem bude, abyste během školního roku 
získali to, co Vás přivedlo na naši školu, tedy potřebné vědomosti a dovednosti ve svém oboru, 
které budou prospěšné pro vaši praxi.  

Přeji Vám mnoho úspěchů a nových zkušeností ve školním roce 2020/2021. 

 

Mgr. Petr Mikuláš, ředitel školy 

  

 

 

 


