
Sdělení rodičům, zákonným zástupcům žáka školy 

Vážení rodiče, 
vážení zákonní zástupci, 

obracíme se na Vás s níže uvedeným sdělením, které mimo jiné naleznete na webu naší školy www.isspb.cz 
(COVID-19)a kde budou vždy uveřejňovány aktuální informace. 
Tímto sdělením chceme předejít případným nedorozuměním a ujistit Vás, že se nám jedná především o zdraví 
všech žáků, i zaměstnanců školy, v důsledku čehož pak může probíhat řádná a nerušená výuka ve škole. 
Z dostupných metodik MŠMT (které však mohou být dále doplňovány, či zcela změněny) jsme se snažili opatření 
shrnout do několika bodů: 
Komunikace se školou: 

1. Pokud možno, do školy rodiče (již dále myšleno i zákonní zástupci) nevstupují. Jakékoliv dotazy, 
případné žádosti o potvrzení apod. je vhodné projednávat prostřednictvím telefonu nebo mailu. 
V této době, kdy úřady i zaměstnavatelé přijímají elektronicky zaslaná potvrzení o studiu žáka, není 
potřeba vyzvedávat si potvrzení v listinné podobě (osobně). Potvrzení Vám bude zasláno  
na Vámi uvedený mail. 

2. Je-li však potřeba potvrdit specifický formulář, žák jej vhodí do poštovní schránky, která je umístěna 
před sekretariátem, popř. jej rodič může vhodit do poštovní schránky na dveřích hlavního vchodu 
do školy. Jakmile bude takový formulář vyřízen, třídní učitel jej předá žákovi. Rovněž je možné 
do těchto schránek vkládat i ostatní žádosti, které budou postupně vyřizovány. 

3. Je-li potřeba omluvit žáka, stačí informovat mailem (příp. telefonicky) příslušného třídního učitele. 
Nikdy prosím neposílejte SMS na pevnou linku školy. Tyto zprávy nejsou správně tlumočeny 
(nejsou úplné). Pro sdělení vždy mějte připraveno: jméno a příjmení žáka, označení třídy, jméno 
třídního učitele a od kterého data do (odhadem) bude žák ve škole nepřítomen. Bude-li se jednat  
o podezření na Covid 19, neprodleně nám to sdělte! 

Docházka žáka na výuku: 
1. Do školy prosím neposílejte své děti, které jeví známky jakékoli nevolnosti (kašel, rýma, zvýšená 

teplota, nevolnost apod.). Nechte je doma, popř. navštivte lékaře (doporučuje se lékaři raději 
nejdříve zavolat a příznaky popsat), nebo jedná-li se o běžné nachlazení, vyčkejte, až příznaky 
odezní. Bez odkladu toto sdělte třídnímu učiteli (nejlépe mailem z důvodu průkaznosti) a ten 
zajistí, aby takovému žáku v případě vyšší absence jak 3 dny byly poskytnuty výukové materiály, 
aby žák mohl doma studovat a byl v souladu s tématy probíranými ve škole (obdoba distanční 
výuky). V případě, že by absence trvala více jak dva týdny, bude vyžadováno lékařské potvrzení 
o nemoci žáka.  

2. Jakákoli komunikace žáka s administrativní pracovnicí (sekretariát školy) bude probíhat 
výhradně prostřednictvím třídního učitele. 

3. V případě, že je to v rámci protiepidemiologických opatření nařízeno, musí mít žák vždy s sebou 
na výuku ochranu úst a nosu (respirátor, roušku, šátek – dále již jen roušku). Je zřejmé, že jedna 
na celý vyučovací den nestačí, proto by měl mít rovněž k dispozici ukládací sáček (mikrotén) na 
roušku. V případě, že si žák roušku zapomene, může si ji zakoupit před vstupem do šaten u 
pracovníka školy (1 rouška/10Kč) 

4. Jestliže se žák na začátku školního roku nebo v průběhu vzdělávání účastnil výjezdu do ciziny, 
je vhodné vyčkat 14 dnů, než nastoupí do školy (oznámí to předem TU a žák bude zařazen  
do distančního vzdělávání). 

5. Škola již nepožaduje písemné prohlášení o bezinfekčnosti. 
6. Nejsou stanovena žádná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy (nebo  

na praxi) – míněno shlukování, odstupy apod., taktéž ani pro omezení počtu žáků ve třídě. 
7. V případě, že bude u žáka podezření na infekční onemocnění (projev příznaků): 

a) neplnoletý žák: před vstupem do budovy - nebude mu umožněno zahájit vyučování a odepře 
se mu vstup do učeben. Zjistí-li se příznaky až během vyučování, okamžitě se vyloučí z učebny 
na izolaci. Škola vyzve rodiče o nutnosti bezodkladného vyzvednutí a žák vyčká na rodiče na 
k tomu určeném místě  
b) plnoletý žák - je okamžitě odeslán domů a TU vyrozumí rodiče. 



8. V obou případech musí žák, popř. rodič telefonicky informovat praktického lékaře, který 
rozhodne o dalším postupu. Rodič musí bezodkladně a prokazatelně oznámit škole, stanoví-li 
lékař podezření na Covid 19. 

9. Žák se musí podrobit stanoveným opatřením: 
měření teploty a v případě podezření na infekční onemocnění se neprodleně odebrat  
na vyhrazené místo, kde vyčká příchodu rodiče, popř. je-li zletilý, okamžitě opustit školu 

10. respektovat a vykonat nařízení zaměstnance školy, týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti 
(dodržování nutnosti přezouvání se, nasazení roušky – bude-li nařízena, mytí a dezinfekce rukou, 
kašlání, smrkání do jednorázových kapesníčků, nevcházení do jiných učeben než  
do těch, které mají jako třída určené pro výuku apod.) 

11. je-li umístěn v izolaci (do příchodu rodičů), nesmí ji bez svolení opustit 
12. je-li mu určena karanténa, popř. je nemocen z jiných důvodů, je povinen se distančně vzdělávat 

– plnit zadané úkoly a zasílat je učitelům, studovat zaslané studijní materiály apod. (není-li jeho 
zdravotní stav tak vážný, že mu to není umožněno). 

13. Z důvodu efektivního kontaktu je žákovi přidělena adresa žákovského mailu. Pověřený učitel 
žákům pomůže s „přesměrováním„ tohoto mailu na jimi používané maily a žáci jsou povinni 
denně kontrolovat případné zprávy ze školy a informovat o tom i rodiče. Vyžaduje-li rodič 
přesměrování korespondence ze školy také na svůj osobní mail, může o to požádat vyplněním 
této řádky (uvést mailovou adresu): ................................................................ 

14. Více jak kdy je omezen bezdůvodný pohyb žáků ve společných prostorách školy (aby docházelo 
k co nejmenšímu kontaktu odlišných skupin žáků). 

Další pokyny: 
Pomoc žákům se řádným zapojením do výuky: 

1. Žák nemá přezůvky (což bývá častým jevem). Z důvodu nařízení zajištění co největší hygieny  
ve škole pak nebude takovému žáku povolen pobyt ve škole ve venkovní obuvi a to ani bez ní 
(bosky). Plnoletý žák, bude odeslán domů, bude-li se však jednat o nezletilého žáka, vyzvou  
se rodiče k nápravě – buďto si žáka vyzvednou, nebo bezodkladně doručí do školy vhodné přezůvky, 
nebo si žák může zakoupit jednorázové „domácí“ přezůvky (40 Kč). To bude mít opět za následek 
pozdní nástup do výuky a zatěžování zaměstnanců školy, kteří musí jinak zajistit zvýšenou očistu 
apod. 

2. Má-li žák problém s PC programy – např. nemá na svém osobním počítači program pro zvolenou 
formu distančního vzdělávání, je povinen to prokazatelně oznámit TU a ten zajistí pomoc při řešení 
problému školním správcem PC sítě. 

3. Každý žák, který nemá PC, nebo nemá PC připojen na internet, prokazatelně tuto skutečnost sdělí 
TU. Ten pak zajistí u všech učitelů, kteří žáka učí, aby se s ním dohodli na vhodném postupu 
v případě distančního vzdělávání. 

Pro zjištění bodu 2 a 3 je přiložen dotazník s dalšími požadovanými údaji pro případné zavedení výuky 
na dálku (distanční vzdělávání), který zároveň s tímto sdělením žák odevzdá zpět třídnímu učiteli. 

 
Opatření pro pozdní příchody žáků na výuku: 

Škola se otevírá pro ranní výuku od 6:45 do 7:15 hodin a od 7:30 do 8:45 hodin. Protože škola 
nedisponuje personální kapacitou pro soustavnou kontrolu pozdě příchozích žáků, je další vstup 
do budovy umožněn od 9:35 do 9:45 hodin a poslední vstup je pak od 11:25 do 11:35 hodin. Žáci 
vcházejí do budovy školy zásadně přes šatny. Mezi uvedenými časy nebude do školy vstup možný. 
Předním vchodem je žákům zakázáno vstupovat (nebudou vpuštěni ani obsluhou z recepce a taktéž jim 
to neumožní jako doposud docházkový čip). 
 

 
Prohlášení: Uvedená sdělení jsem přečetl/a, rozumím jim a budu se jimi řídit. 

V ................... dne ..................2020    

podpis žáka: ...................................................      podpis rodiče: ................................................... 


