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Školní manuál - Provoz školy vzhledem ke Covid-19 

 

OBECNÉ INFORMACE DLE MANUÁLU MŠMT 

1. Zahájení školy ve školním roce 2020/2021 bude v plném rozsahu v souladu se školskými právními 

předpisy.  

2. Od žáků není nutné prohlášení o bezinfekčnosti.  

3. Organizace vstupu a pohybu osob před budovou není upravena.  

4. Počty žáků ve třídách a ŠD jsou bez omezení. 

5. Od 1. 9. 2020 se povinnost nošení roušek bude vázat na epidemiologický semafor (oranžová = 

povinnost nošení roušek ve společných vnitřních prostorách školy; červená barva = 

pravděpodobně omezení provozu škol). 

6. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.  

7. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné 

místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.  

8. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.  

9. Po dobu mimořádných opatření nebude z hygienických důvodů zajištěn celodenní pitný režim 

pro žáky školy na hlavní budově školy na Sokolovské.   

10. Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.  

 

MANUÁL PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2020 
1. Aktualizace kontaktů žáků a zákonných zástupců (telefonní čísla a e-maily) – do 4. 9. 2020. 

2. Systém sdílení informací: Zákonný zástupce je povinen hlásit onemocnění dítěte třídnímu učiteli 

(telefonicky nebo e-mailem – po přihlášení na webu školy  - odkaz 

https://www.zs5.svitavy.cz/cs/zamestnanci-27.html ), který bude následně informovat vedení 

školy (zástupce ředitelky). V případě nepřítomnosti třídního učitele bude tuto skutečnost hlásit 

přímo zástupkyni ředitelky školy Mgr. Jiřině Sirkové skola@zs5.svitavy.cz; tel.: 734 237 631. 

V případě výskytu nákazy COVID-19 ve škole budou rodiče neprodleně informováni dostupnými 

prostředky.  

 

VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY: 

• U vchodu do školy je umístěn hygienický panel s dezinfekcí, kterou je nutné aplikovat po 

příchodu do školy. 

 

 

https://www.zs5.svitavy.cz/cs/zamestnanci-27.html
mailto:skola@zs5.svitavy.cz
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V UČEBNĚ: 

• Při každém příchodu do učebny si každý musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem; ve 

třídě je umístěna dezinfekce a zásobník s papírovými utěrkami. 

• Každou hodinu bude zajištěno větrání tříd min. na 5 minut. 

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

• Pravidla pro poskytování školního stravování budou nastavena v souladu s pokynem MŠMT.  

 

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT COVID-19: 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, 

ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti.  

V případě, že: 

• příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – pokud je přítomen zákonný zástupce žáka, 

není vpuštěn do budovy školy; 

• příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – pokud není přítomen zákonný zástupce, žák 

bude odveden do určené místnosti, neprodleně bude informován zákonný zástupce o nutnosti 

bezodkladného vyzvednutí žáka; 

• příznaky se vyskytnou nebo jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole - žák bude odveden 

do určené místnosti, neprodleně bude informován zákonný zástupce o nutnosti bezodkladného 

vyzvednutí žáka. 

Ve všech uvedených případech bude škola kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o 

dalším postupu. 

• příznaky, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, 

kašel) – žákovi bude umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční 

nemocí, zákonný zástupce musí doložit potvrzení od lékaře (může být vyžádáno školou). 

 

V případě výskytu COVID-19 se škola řídí pokyny příslušné KHS. 

 

PRAVIDLA PRO ZAHÁJENÍ DISTANČNÍ VÝUKY 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost více než 

poloviny žáků v dané třídě. 

• Pro distanční výuku budou využity již z loňského školního roku ověřené on-line nástroje: Google 

Classroom a Hangouts Meet.  

• O nastavení distanční výuky budou zákonní zástupci informování prostřednictvím třídních Google 

Classroom.  
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PRAVIDLA PRO VYUŽITÍ ON-LINE VZDĚLÁVACÍCH NÁSTROJŮ V PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

Ve 2. pololetí školního roku 2019/2020, kdy probíhala většinou distanční výuka, byly 

zavedeny a úspěšně ověřeny nové on-line vzdělávací nástroje Google Classroom a Hangouts Meet. 

Pro zvýšení kvality vzdělávání a nutnosti připravenosti školy na případné opětovné zavedení distanční 

výuky jsme se rozhodli zakomponovat tyto on-line nástroje do prezenčního vzdělávání žáků na naší 

škole.  

V předmětových Classroom budou zveřejněny: 

• všechna zadání domácích úkolů včetně termínu a způsobu odevzdání (on-line, písemnou 

formou…); 

• termíny a okruhy všech větších písemných prací z hlavních předmětů – ČJ, M, AJ; 

• termíny a okruhy všech písemných prací z ostatních předmětů; 

• dle uvážení vyučujících daného předmětu vhodné vzdělávací materiály, odkazy, prezentace, 

pracovní listy apod.; 

• 1x týdně přehled probraného učiva v daném předmětu mimo výchovy (téma, odkaz na učebnici 

apod.). 

Předmětové Classroom mohou být využívány v rámci výuky: 

• odevzdání zadaných úkolů při vyučovací hodině; 

• při projektových dnech; 

• při osvojování IT dovedností (získání, zpracování a prezentace dat). 

 

V třídních Classroom budou zveřejněny: 

• všechny organizační pokyny a změny týkající se školního roku a dané třídy; 

• termíny třídních schůzek, případně třídních Meet pro rodiče nebo žáky. 

Hangouts Meet bude využíván: 

 při výuce především cizích jazyků pro nácvik správné výslovnosti; 

 při případných on-line rodičovských schůzkách nebo třídnických hodinách. 

 

V případě zavedení povinnosti nošení roušek: 

• Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky (chodba školy, WC, 

jídelna...). 

• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. 

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku. 

• Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

• Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 

 

 

Ve Svitavách 28. 8. 2020      Ing. Alena Vašáková 

              ředitelka školy 


