Dodatek ke školnímu řádu
platný od 24.8.2020
nabývá účinnosti dne 1.9. 2020

Pravidla poskytování výuky v době výskytu
onemocnění Covid 19
Z důvodu enormní nakažlivosti onemocnění Covid 19 jsou
zavedena v rámci výuky tato pravidla:

Veškerá vzájemná komunikace se vyřizuje
telefonicky či prostřednictvím SMS s potvrzením
přečtení.

Individuální výuka
1) Žákovi je přednostně poskytována prezenční výuka,
pokud nejeví příznaky onemocnění.
2) V případě, že žák jeví jakékoli příznaky onemocnění, je
zákonný zástupce, případně zletilý žák, povinen ohlásit tuto
skutečnost telefonicky či prostřednictvím SMS svému
vyučujícímu.
Žák zůstává doma a v době jeho výuky mu učitel poskytuje
distanční výuku, pokud ho zákonný zástupce výslovně z
hodiny neomluví.
3) V případě, že jeví jakékoli příznaky onemocnění
vyučující, dá na vědomí s dostatečným předstihem
zákonnému zástupci, popřípadě žákovi. Žák zůstává doma
a v době jeho hodiny je mu poskytnuta učitelem distanční
výuka, umožní-li to zdravotní stav vyučujícího.
Kolektivní výuka
1) Výuka probíhá přednostně prezenčním způsobem,
pokud žák nejeví příznaky onemocnění.
2) V případě, že žák jeví jakékoli příznaky onemocnění, je
zákonný zástupce, případně zletilý žák, povinen ohlásit tuto
skutečnost telefonicky či prostřednictvím SMS svému
vyučujícímu a omluvit ho z výuky.
Učitel poskytne žákovi částečnou náhradní domácí práci.
3) V případě, že je počet žáků ve skupině poklesne pod
polovinu, má vyučující právo s vědomím vedení školy přejít
dočasně na distanční výuku. Zákonný zástupce žáka je
dostatečně s předstihem informován.
4) V případě, že jeví jakékoli příznaky onemocnění
vyučující, dá na vědomí s dostatečným předstihem
zákonnému zástupci, žáka. Žák zůstává doma a je mu
poskytnuta náhradní domácí práce, umožní-li to zdravotní
stav vyučujícího

Hygienické standardy ve škole
1) Žák si před výukou umyje ruce mýdlem či vydezinfikuje
dezinfekčním prostředkem, kterým je vybavena škola. Nosí
s sebou roušku a dle aktuálního nařízení ministra
zdravotnictví ji používá. V případě příznaků jakéhokoli
infekčního onemocnění má žák ZÁKAZ VSTUPU do
budovy školy.
Ve společných prostorách dodržuje rozestupy a zachovává
standartní hygienické návyky.
2) V případě, že žák na výuku přijde nemocen, bude voláno
zákonnému zástupci, výuka NEBUDE REALIZOVÁNA,
zůstává bez náhrady. Žák vyčká s rouškou na jemu
vyhrazeném místě na vyzvednutí rodičem.
Hygienickými standardy ve škole se dále věnuje dodatek k
Provoznímu řádu školy
Závěrečné ustanovení
Za zmeškané hodiny se úplata za vzdělání nevrací.
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