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Zápis z 6. zasedání Školské rady  

ze dne 7. 9. 2020 
 
Z plánu práce: 

Září: 

- projednání úprav ŠVP provedených školou 

- schválení školního řádu 

- schválení klasifikačního řádu- nebyl upravován 

- schválení výroční zprávy školy 

- projednání inspekční zprávy, případně dalších dokumentů a podnětů předložených ředitelkou školy (vždy do 

1 měsíce od předložení) - neproběhla 

 

Program: 

1. vyhlášení voleb do Školské rady na období 2021- 2023 

2. seznámení se změnami - opravy, nákupy (modernizace) 

3. projednání úprav ŠVP provedených školou 

4. schválení školního řádu 

5. schválení výroční zprávy školy 2019-20 

6. různé 

 

Ad1.  

Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady na období 2021-23. Vyhlášení voleb proběhne na 

třídních schůzkách 24. 9. 2020, volby proběhnou na třídních schůzkách 19. 11. 2020. 

 

Ad2. 

Personální změny: 

Dlouhodobě nepřítomna bude Mgr. Eva Macíčková. ČJ nyní bude učit Mgr. Veronika 

Václavíková. Přijali jsme aprobovanou učitelku AJ a VV a do školy a školní družiny nastoupila 

nová AP na 100% úvazek. Celkem nyní ve škole pracují 4 asistentky pedagoga v ZŠ a 1 v MŠ.  

Probíhá projekt s názvem „Společně - kreativně - digitálně“ v rámci projektu Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II. Bylo nám schváleno prodloužení 

projektu, aktivity tedy budou pokračovat do května 2021. 

 

Z důvodu zvýšené péče o hygienu dětí byly zakoupeny a nainstalovány stojany na dezinfekci u 

hlavních vchodů, dávkovače na mýdla a boxy na papírové utěrky v učebnách, na toaletách a u 

jídelny. Byl zakoupen ozonový čistič, kterým se budou třídy dezinfikovat minimálně 1x za 14 dní 

a dále čistící stroj na podlahy a koberce.  

Byl vypracován rozpis stravování tříd ve školní jídelně tak, aby se najednou neshlukovalo velké 

množství dětí před jídelnou. Je možné, že tím dojde k prodloužení výdeje stravy. Nejprve půjdou 

žáci dojíždějící. 

 

Škole byl schválen projekt na venkovní přírodovědnou učebnu, na kterém bude s žáky pracovat 

Mgr. Petra Hašová. 

 

Ad3.  

Úpravy ŠVP 

Byly upraveny učební osnovy informatiky a anglického jazyka tak, aby odpovídaly modernímu 

pojetí výuky těchto předmětů, byly pořízeny nové učebnice do AJ, na které pak navazují žáci na 

středních školách.  

ŠVP je k nahlédnutí v ředitelně. 
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Ad4. 

Úprava školního řádu  

- vychází z úpravy Školského zákona a z doporučení MŠMT vydaného jako „PROVOZ ŠKOL A 

ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19“ 

 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 

§ 30 (3) Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo 

jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v 

nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů. 

„Manuál ke covid19“ ke stažení: 

https://www.msmt.cz/file/53629/ 

 

Dodatek č. 1 ze dne 31. 8. 2020  
I.  

Bod 6 v bodu g) Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže:  
Žákům se nedoporučuje přinášet do školy cenné předměty, které nepotřebují k výuce, a větší obnosy peněz. Škola 

odpovídá pouze za cenné předměty uložené na místě určeném třídním učitelem, případně vyučujícím. Mobilní 

telefony, případně jiná elektronická zařízení (tablety apod.) musí být při výuce vypnuty a uloženy v aktovce (batohu). 

V případě porušení tohoto ustanovení vyzve vyučující žáka k odložení přístroje na určené místo, přístroj bude žákovi 

vydán po skončení vyučování.  

se mění takto:  
Žákům se nedoporučuje přinášet do školy cenné předměty, které nepotřebují k výuce, a větší obnosy peněz. Škola 

odpovídá pouze za cenné předměty uložené na místě určeném třídním učitelem, případně vyučujícím. Mobilní 

telefony, případně jiná elektronická zařízení (tablety apod.), pokud nejsou vyučujícím požadovány ve výuce, musí být 

uloženy v uzamčené šatní skříňce žáka po dobu vyučování i přestávek. V případě porušení tohoto ustanovení vyzve 

vyučující žáka k odložení přístroje na určené místo, přístroj bude žákovi vydán po skončení vyučování.  

II.  

Ke školnímu řádu je vydána Příloha školního řádu ze dne 31. 8. 2020:  
Provoz školy ve školním roce 2020-2021 vzhledem ke COVID-19 

 

Distanční vzdělávání 

 

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

(například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény 

znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených 

dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní 

žáci dané třídy, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali 

součástí jedné skupiny. 

  

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.  

Škola přizpůsobí distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. Na žádost zákonného zástupce může škola 

žákovi zapůjčit po dobu distančního vzdělávání žákovi domů tablet nebo notebook (bude uzavřena smlouva o 

zapůjčení).   

 

Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-

li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu. 

 

Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě 

(např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). 

Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože v daném období je 

z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 

14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15. 

kalendářního dne nemocenská). 

 

 

Hygienické zásady  

https://www.msmt.cz/file/53629/
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V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 škola postupuje podle pokynů KHS 

a dodržuje všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.  

 

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení žáků, kteří vykazují známky 

akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně 

veřejného zdraví).  

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků 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.), ale věnuje těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) volí tento 

postup:  

 

- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je 

přítomen jeho zákonný zástupce,  
- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen jeho zákonný zástupce  – tuto skutečnost 

oznámí zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; pokud 

toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,  

- příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole - neprodleně dojde k poskytnutí roušky 

a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve 

škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.  

 

„Izolační místnost“ – kabinet TV ve sportovní hale 

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že musí telefonicky kontaktovat 

praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 

Škola není povinna kontaktovat ani praktického lékaře ani KHS. 

 

Žákovi i zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že 

netrpí infekční nemocí - tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, u zaměstnanců školy lékař v oboru 

všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb.   

 

Zákonní zástupci žáků a všechny další cizí osoby vstupují do školy pouze v nezbytně nutných případech, 

nejlépe po předchozí telefonické domluvě. 

Všechny příchozí osoby se při vstupu do školy řídí příslušnými protiepidemickými opatřeními podle pravidel 

vyplývajících z tzv. semaforu. 

 

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí 

v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při 

podezření na nákazu tímto virem.  

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU 

 

 U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici 

prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  

 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. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití, případně osoušeči rukou. 

 Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny (zajišťují 

vyučující).  

 Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po 

odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.  

 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  

 Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  

 Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid 

povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.  

 Je kladen důraz na dezinfekci (provádí se podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo předmětů, 

které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, 

splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Dezinfekci provádí uklízečka při běžném úklidu a 
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dále během dopoledne po velké přestávce a před přesunem žáků do školní jídelny (cca v 10:00 hodin a ve 

12:00 hodin) 

 Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.  

 Dezinfekci tříd a kabinetů provádí uklízečky pravidelně ozónem tak, aby každá místnost byla 

vydezinfikována ozónem minimálně 1x za 14 dní. 

 Školnice zajišťuje praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření viru 

vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti.  

 

Ad5. 

Školská rada se seznámila s Výroční zprávou školy za rok 2019-20, kterou vypracovala ředitelka 

školy. 

 

Ad6. 

V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI.  

Letos nás čeká testování ČŠI v 5. a 9. třídě. 

Větší mimoškolní akce, také divadlo, kino nejsou dle doporučení MŠMT v tomto školním roce 

plánovány. 

 

 

Závěr: 

Školská rada projednala úpravy ŠVP, schválila školní řád s platností od 1. 9. 2020 a výroční 

zprávu školy za rok 2019-20. 

 

 

V Šenově u Nového Jičína 7. 9. 2020   Mgr. Dagmar Lupačová 

         předseda 

 


