
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Mgr. Marika Kropíková

25. 9. 2020



VSTUP DO ŠKOLY

• Zákaz vstupu do budovy školy nemocných osob.

• Vstup osob do budovy školy pouze s rouškou.

• Před vstupem do školy povinnost dezinfekce 

rukou.



ROUŠKA

Do školy je vpuštěná osoba, žák pouze s rouškou.

Roušku lze definovat jako masku na ochranu 

dýchacích orgánů a sloužící k zabránění rozšiřování 

kapének z dýchacích orgánů.

Za roušku nelze považovat výrobek ze síťoviny, 

záclony a dalších podobných materiálů. 

Štít slouží k ochraně očí, ne dýchacích orgánů. 

Škola nemá povinnost zajistit žákovi roušku. Jedná 

se o prostředek osobní ochrany, povinnost vybavit 

žáka rouškou má jeho zákonný zástupce.



ROUŠKA

Žák nemá roušku nebo je vyhodnocená pověřeným 

pracovníkem jako nedostatečná, pak není žák 

vpuštěný do školy.

Škola má povinnost kontaktovat žákova zákonného 

zástupce a ten je povinný si pro žáka dojet.

Po dobu čekání na zákonného zástupce je žák před 

budovou školy a je nad ním vykonáván dohled 

pověřeným zaměstnancem školy v rámci platné 

pracovní smlouvy.



ROUŠKA A DOCHÁZKA DO ŠKOLY

Zákonný zástupce nezajišťuje řádnou docházku do školy 
z důvodu nesouhlasu s nošením roušky v průběhu 
pobytu žáků ve škole. ZZ nekoná v souladu s 
ustanovením §22, odst. 3, písm. a). 

Postup:

1. V souladu s ustanovením §22, odst. 3, psím b) ředitel 
školy vyzve písemnou formou zákonného zástupce k 
návštěvě školy.

2. ŘŠ stanoví 1. stupeň podpory zahrnující plán 
pedagogické podpory.

3. Pokud zákonný zástupce nebude plnit výše uvedenou 
individualizaci ve výuce, oznámí tuto skutečnost ředitel 
školy OSPOD a státnímu zastupitelství.

4. Není dotčená povinnost zákonného zástupce v 
souladu s ustanovením § 22, odst. 3, písm. d).



ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Doporučení lektora:

• Zrušit veškeré mimoškolní aktivity – divadla, 

kina, exkurze, vstupy cizích subjektů do výuky s 

výjimkou školských poradenských zařízení a 

obdobných institucí.

• Zrušit veškeré kroužky pořádané školou.

• Zrušit výjezdy a výcviky, školy v přírodě.



ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Škola je povinná v souladu s ustanovením zákona 
č. 504/2016 Sb. zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
žáků (mimo jiné § 22b, písm.c).

Žák je povinný chovat se ve škole v souladu s 
ustanovením § 22, odst. 1, písm. b), písm. c).

Škola jako vzdělávací instituce opakovaně edukuje.

Doporučení lektora:

Do třídních knih věta:

Žáci byli poučeni o pravidlech bezpečnosti a 
ochrany zdraví v souvislosti s epidemiologickými 
opatřeními Covid- 19.

Každý den na začátku vyučování poučení a podpis 
pedagogického pracovníka.



IZOLACE

Provozní řád izolační místnosti.

Žák vykazující odchylky od běžného zdravotního stavu 
nebo stěžující si na odchylky od běžného zdravotního 
stavu je okamžitě uvedený do izolační místnosti.

Uvedený žák je zapsán do TK jako chybějící. 

Do TK je zapsáno: Ž8k XY byl poučený o pravidlech 
bezpečnosti v době umístění do izolační místnosti a 
provozu izolační místnosti.

Nad žákem je vykonáván dohled – dle zvážení a 
vyhodnocení žákova psychického stavu je dohled 
vykonáván v odpovídající vzdálenosti (dohled nemusí 
být s žákem v izolační místnosti).

Okamžitá informovanost ZZ.

Nechat si od ZZ podepsat: ZZ žáka XY byl informován o 
nutnosti návštěvy pediatra.



MANUÁL PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

Provoz škol

• Škola je vždy povinna postupovat podle pokynů 
KHS a dodržovat všechna opatření vyhlášená 
pro dané území KHS nebo MZd.

• V souladu s ust. § 7 odst. 3 zákona o ochraně 
veřejného zdraví musí škola oddělit žáka, který 
vykazuje známky akutního onemocnění od 
ostatních žáků a zaměstnanců a zajistit dohled 
zletilé fyzické osoby.

• Žák s přetrvávajícími příznaky infekčního 
onemocnění nebo pg – vždy je nutné dodat 
lékařské potvrzení, že je žák schopen pobytu ve 
škole bez omezení.



NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

Vydáno pod  č. 349/2020 Sb.

§184 a) 

• povinnost školy zavést distanční vzdělávání,

• povinnost žáka vzdělávat se distančním 

způsobem.



MANUÁL PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

Distanční vzdělávání

Škola poskytuje, pokud v důsledku mimořádných 

opatření je znemožněná osobní přítomnost ve škole 

více než jedné poloviny žáků alespoň v jedné třídě.

Prezenční výuka dotčených žáků přechází na 

distanční výuku s ohledem na možnosti žáků pro 

distanční vzdělávání.

Distanční vzdělávání – vývěska školy, webové 

stránky, e-mailová korespondence, on-line výuka.

Pro žáky povinná, způsob výuky dle možností žáků, 

případně školy (např. výchovy přes vývěsku ne on-

line).



MANUÁL PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

Karanténa pedagogických pracovníků

Výkon práce v nařízené karanténě

• Distanční výuka, podklady pro výuku apod.

• Náleží mzda.

• Pracovní dobu si rozhoduje pedagog sám. Ve vnitřním předpise školy jsou stanoveny podrobnosti evidování pracovní 
doby. Ředitel i v tomto případě vykonává kontrolní činnost a organizuje práci pedagogů.

• Přímé působení působení pedagogického pracovníka na vzdělávaného v místě vzdělávání určeném (§ 2 odst. 1 zákona č. 
561/2004 Sb.)

• Místo výkonu práce musí být definováno jednoznačně, v místě určeném v pracovní smlouvě a v rámci sjednaného místa 
výkonu práce na pracovišti určeném zaměstnavatelem. (kontrola pracovní smlouvy, vydání směrnice ŘŠ). 

• Dle právního výkladu – pedagogický pracovník nemůže vykonávat přímou pedagogickou činnost jako zaměstnanec dle 
§ 317 zákoníku práce (homeoffice), protože zaměstnanec, který vykonává práci dle § 317 si sám určuje pracovní dobu, 
po kterou práci vykonává. Výkon přímé pedagogické činnosti musí probíhat v přesně ŘŠ stanovenou dobu.

• Přímá pedagogická činnost:

V rozsahu, v jakém je to v jednotlivých případech možné, učitelé mohou vykonávat přímou  pedagogickou 
činnost (vyučování online).

• Práce přímo související s přímou pedagogickou činností:

Příprava na vyučování, hodnocení prací žáků, odborná péče o kabinety, knihovny, účast na poradách
atd.

• Nepřímá pedagogická činnost:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků, , samostudium, atd.

Karanténa – nevykonává práci

• Hmotné zabezpečení náhrada platu ve výši 60% redukovaného průměrného výdělku za prvních 14 dní, poté 
nemocenská.



MANUÁL PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

Možnosti výuky

Prezenční výuka

Nařízená karanténa u žáků nepřekročí více jak 50% žáků ve 
třídě, skupině nebo oddělení, nenastavuje se distanční výuka. 
Vše probíhá stejně jako při běžné nemocnosti, viz. školní řády.

Smíšená výuka

Karanténa více než u 50% žáků třídy, probíhá u přítomných 
žáků prezenční, u chybějících distanční.

Způsoby distanční: vývěska školy, e-mail, samostudium 
podklady, poštovní kontakt, osobní vyzdvihnutí podkladů ZZ, 
on-line přenosy. Záleží na možnosti školy a jednotlivých žáků. 

Distanční výuka

Uzavření škol mimořádným opatřením KHS nebo plošným 
MZd je zakázána přítomnost žáků ve škole nebo ve třídě.



DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Distanční vzdělávání škola poskytuje:

• vyhlášení krizových opatření po dobu krizového 

stavu podle krizového zákona,

• nařízení karantény nařízení mimořádného 

opatření (MZd, KHS),

• nařízení karantény.

Tato povinnost platí i pro MŠ v posledním ročníku 

předškolního vzdělávání.



DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Distanční vzdělávání škola neposkytuje:

• ředitelské volno,

• MŠMT vyhlásí změnu organizace školního roku,

• MŠ – ředitel školy rozhodl o omezení provozu 

nebo přerušení provozu,

• žáci jsou nepřítomní z jiného důvodu než Covid-

19.



DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A TK

Distanční vzdělávání je povinné pro všechny žáky.

Absence

• Synchronní vzdělávání on- line – nepřihlášení žáci 
jsou vedení jako chybějící a zapisují se do TK, pokud 
není dohodnutý jiný způsob distančního vzdělávání se 
jejich zákonnými zástupci.

• Asynchronní vzdělávání on-line – absence se posuzuje 
podle zapojení do vzdělávání, tedy podle termínů 
odevzdaných úkolů.

• Off-line vzdělávání – postupuje se dle platného 
školního řádu.

• Smíšená výuka – absence se zapisuje u všech žáků, 
pokud nebyli přihlášení on-line v reálném čase dle 
rozvrhu.



DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A TK

Obsah vzdělávání

• Musí být zřejmé, kdy výuka přešla na distanční 

vzdělávání.

• Mohou být dva zápisy obsahu a témat u jednoho 

předmětu v průběhu smíšené výuky – pro žáky 

fyzicky přítomné ve škole, pro žáky vzdělávané 

distančním způsobem.



DODATKY KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

Žák je povinný vzdělávat se distančním způsobem v 

souladu s organizací vyučování.

Zákonný zástupce je povinný zajistit vzdělávání 

žáka distančním způsobem.

Škola je povinná zajistit distanční vzdělávání.

Škola vzdělává distančně následujícím 

způsobem:…..definujte způsob distančního 

vzdělávání…a přes vývěsku školy.

V průběhu distančního vzdělávání není dotčená 

povinnost zákonných zástupců dokládat důvody 

nepřítomnosti ve výuce žáka do třech kalendářních 

dní od zahájení distančního vzdělávání.


