
V souvislosti s uvolňováním Mimořádných opatření v oblasti školství bude 

možná osobní přítomnost žáků: 

 od 1. června 2020 osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol 

praktických, 

 od 1. června 2020 osobní přítomnost žáků základní školy speciální (všech ročníků 

- od 1. do 10. ročníku), 

 od 8. června 2020 osobní přítomnost žáků druhého stupně základní školy 

praktické, 

 od 1. června 2020 osobní přítomnost žáků střední školy – Praktické školy 

jednoleté a Praktické školy dvouleté. 

Vzdělávací aktivity jsou dobrovolné, účast žáků není povinná. V rámci ochrany 

rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, žáků a jejich 

rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat vzdělávání na dálku.  

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka do školy a v den nástupu 

do školy odevzdat:  

 

 PŘIHLÁŠKU K OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKA NA VZDĚLÁVACÍCH 

AKTIVITÁCH NEBO KE VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU  

 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Pokud nebudou tyto dokumenty podepsány a odevzdány při prvním vstupu do školy, 

nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Žáci dojíždějící ze Šluknova odevzdají 

dokumenty před nástupem do svozového autobusu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Provoz školy v tomto období se bude řídit níže uvedeným dokumentem 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÉ 

ŠKOLY ŠLUKNOV, TYRŠOVA 710 - odloučené pracoviště RUMBURK V OBDOBÍ 

OD 1. 6. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

Příchod ke škole a pohyb před školou  

 Před školou budou žáci dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo 

mimořádnými opatřeními. 

 Žáci budou vpuštěni do budovy školy:  

Rumburk od 7.40 do 8.00 hodin,  

Šluknov od 8.00 do 8.20 hodin.  

Pověření pracovníci zde převezmou žáky, aby případný doprovod žáků nevstupoval 

do areálu školy.  

 Svozový autobus pro žáky ze Šluknova bude přistaven u Zámeckého rybníka v 7.30 

hodin, odjezd do Rumburku v 7.45 hodin. 

   Vstup do budovy školy nebo školského zařízení  

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 



 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, 

v případě potřeby škola roušky zajistí. 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované 

nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k 

nevpuštění žáka do školy, resp.  k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

V budově školy  

 Pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizováno tak, aby 

byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně 

zaměstnanců školy.   

 Při přesunech vždy, když to bude možné, budou dodržovány odstupy 2 metry 

(nejméně 1,5 metru).  

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

 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po 

dobu 5 min).  

   Ve třídě  

 Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se 

i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

 Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se 

jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.  

 Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu 

jeden žák v lavici ve třídě.  

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud 

je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu 

kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  

 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.  

 V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min). 

Při podezření na možné příznaky COVID-19  

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 

příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

 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.  

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování – pouze pro žáky ze Šluknova 

(dotované Obědy pro děti) 

Bude zajištěna tato varianta:  

 Školní stravování – studené obědové balíčky při zajištění níže uvedených pravidel. 

 Balíčky vydává personál. Strávníci si sami jídlo a pití neberou.  

 Dodržují se zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  



Osoby s rizikovými faktory  

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:   

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

např. hypertenze.  

4. Porucha imunitního systému, např.   

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

b) při protinádorové léčbě,  

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 

ledvin (dialýza).  

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny  

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše 

nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné 

domácnosti.   

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do 

rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  

    

Rozdělení žáků do skupin: 

 Zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. 

 Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve 

škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 1. 6. 2020.  

 Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nebudou měnit, pokud to bude možné. 

Vzdělávací aktivity žáků                                                             

 Rozhodnutí o rozsahu vzdělávacích aktivit je zcela v kompetenci ředitele školy. 

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední část.  

 Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší 

než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o 

tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence 

uváděné na vysvědčení žáka.  



 Základní principy hodnocení žáků:   

 1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních 

podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku. 

 2. V průběhu výuky se soustředíme na poskytování zpětné vazby k dosahování 

pokroku. 

 3. Klasifikace na vysvědčení nebude vzhledem k výrazně diferencovaným 

podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí horší než v předchozím pololetí. 

 4. Problematické situace budou vždy řešeny ve prospěch žáků.  

Smyslem vzdělávacích aktivit v této době nebude primárně sběr podkladů pro 

hodnocení na vysvědčení. 

 Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.  

 Budou zařazeny pohybové chvilky na protažení a relaxaci, stejně jako pobyt ve 

venkovním prostředí na pozemku školy.  

 

 

V Rumburku dne 29. 5. 2020 Mgr. Bc. Monika Kadlecová 

 


