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ŠKOLNÍ ŘÁD
pro základní školu

A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

1. Žáci jsou povinni řádně se vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře
odpovídající okolnostem.

2. Žáci přicházejí do školy tak, aby se mohli včas připravit na vyučování podle rozvrhu
hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro žáky, kteří se na ně přihlásili,
povinná.

3. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hod. Žáci používají při vstupu do budovy čip.
Pro ty, kteří navštěvují školní družinu, se školní budova otevírá v 6.30 hod. Žáci musí být
ve třídě nejpozději 5 minut před zahájením vyučování.

4. V době vyučování a přestávek je žákům vstup do šaten povolen pouze se souhlasem
vyučujícího.

5. Žák se po příchodu do školy přezouvá do čisté obuvi (se světlou podrážkou), chráníme tím
čistotu a zdraví. Ve škole budeme používat přezůvky, které nejsou určeny jako „sportovní
obuv “ (neuzavřené). V šatnách se žáci zbytečně nezdržují, používají přidělené skříňky.

6. Žáci si nesmí nechávat věci volně odložené v prostorách školy bez kontroly (v případě
jejich odcizení nedostanou od pojišťovny náhradu).

7. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, např. pro nemoc, oznámí
zástupce žáka nejpozději do tří dnů třídnímu učiteli písemně nebo telefonicky důvod
nepřítomnosti. Po návratu do školy omluví zákonný zástupce prostřednictvím elektronické
žákovské knížky absenci žáka, a to do tří dnů od návratu do školy.
Žák omluvenku předá ihned třídnímu učiteli. Škola si v odůvodněných případech může
vyžádat lékařské potvrzení o nemoci žáka, či jiný úřední doklad potvrzující důvod
nepřítomnosti.

8. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu předem známých, požádá zástupce žáka
předem písemně školu o uvolnění –do tří dnů třídního učitele, nad tři dny ředitele školy. Z
jedné vyučovací hodiny uvolňuje žáka příslušný vyučující. (Formulář žádosti o uvolnění
je ke stažení na webu školy – sekce Pro rodiče).

9. Pozdní příchod (max. 20 minut po zahájení výuky) je tolerován dvakrát za pololetí, vyšší
počet pozdních příchodů znamená neomluvené hodiny.

10. Na odpolední vyučování a kroužky čekají žáci před jejich zahájením na dvoře školy a do
budovy vstupují na vyzvání vyučujícího. Před odpoledním vyučováním se škola otevírá
15 minut před zahájením výuky.

11. Po skončení vyučování odchází žáci pod vedením vyučujícího do šaten a ihned opouštějí
školní budovu. Za pořádek ve třídě (srovnané lavice, zvednuté židle, zavření oken,
uzavření vody a zhasnutí světel) odpovídá služba a vyučující.

12. Na odchod na oběd čekají žáci 2.stupně na dvoře školy (ne na chodníku), vyučující je
odvádí 10 min. po skončení vyučování.

13. Děti z družiny si vychovatelky a vyučující předávají osobně.

0



Základní škola a Mateřská škola Klíč  s.r.o.

Klášterní 2490,  470 01 Česká Lípa
www.skolaklic.czz

B. Provoz a vnitřní režim školy
1. Žáci se ve škole chovají slušně a ohleduplně, dbají pokynů pedagogických a správních

zaměstnanců školy. Dodržují řády odborných učeben a respektují požadavky oblečení v
jednotlivých učebnách a v hodinách tělesné výchovy.

2. S řádem odborné učebny jsou povinni žáky seznámit vyučující daného předmětu při první
vyučovací hodině školního roku. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.

3. Do odborných učeben a tělocvičny vstupují žáci společně s vyučujícím.
4. Přesuny žáků o přestávkách do jiných tříd a učeben jsou ukázněné, před odchodem z

učebny žák uklidí své pracovní místo. Služba dbá na celkový pořádek ve třídě.
5. Přestávky tráví žáci ve své třídě nebo na chodbě v herně u své třídy. V případě vhodného

počasí (dle rozhodnutí dohledu) tráví všichni žáci velkou přestávku na zahradě školy.
6. V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nenese škola zodpovědnost za

bezpečnost a chování žáků mimo školu.
7. Ve školní jídelně se stravujeme v době od 11.45 hod. do 14.00 hod. Dodržujeme kulturu

stolování slušných lidí. Ovoce a zákusky, které jsou součástí oběda, budeme jíst u stolu.
8. V době vyučování a o přestávkách mezi vyučovacími hodinami je zakázáno používat

mobilní telefon. Pokud žák přijde do školy s mobilním telefonem, vypne ho před
začátkem vyučování. V případě porušení tohoto pravidla bude telefon uschován v
ředitelně a předán pouze zákonnému zástupci žáka. Telefon žák nosí pouze na vlastní
zodpovědnost (ztrátu nebo poškození škola nehradí).

9. Výslovně je zakázáno používat při pobytu ve škole mobilní telefony k fotografování, či
nahrávání videozáznamů (Pokud není povoleno vyučujícím za účelem vzdělávání). Stejný
zákaz platí i při využívání komunikační platformy školy – Google Workspace, Class Dojo.
Za naprosto nepřípustné je považováno pořizování a předávání fotografií, zvukových a
videonahrávek ze synchronní výuky, a to jak ze strany žáků, tak jejich zákonných
zástupců. Jedná se o porušení zákona v oblasti ochrany osobních údajů. Porušení tohoto
pravidla ze strany žáka bude považováno za hrubé porušení školního řádu. Při porušení
tohoto pravidla zákonnými zástupci nebo třetími osobami bude škola postupovat v rámci
platné legislativy prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů v oblasti GDPR.

10. Ztráty nebo poškození svých věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají
na dostatečné zajištění svých věcí v uzamčených šatnách, do školy nenosí větší obnos
peněz a cenné předměty – za jejich ztrátu nebo poškození škola neručí.

11. Žák nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů, za
zapomenutí pomůcky se omluví prostřednictvím služby před začátkem vyučovací hodiny.

12. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní
prostory školy v čistotě a pořádku. Každé poškození nebo zničení majetku školy,
spolužáků, učitelů či jiných osob hradí rodiče žáka, který poškození způsobil.

13. Za své chování mimo školu odpovídají žáci rodičům. Rodiče mají primární odpovědnost
za výchovu a vývoj dítěte.

14. Budeme se snažit, abychom měli ve škole a jejím okolí příjemné prostředí, udržujeme
proto pořádek a čistotu.

15. Žák přichází do školy a na školní akce vhodně a čistě oblečen a upraven. Je povinen být v
případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je
předepsaným způsobem.
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C. Ochrana zdraví – bezpečnostní opatření
1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje,

svých spolužáků ani jiných osob. Při výuce v tělocvičně a odborných učebnách
dodržujeme bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané jejich řádem.

2. Při přecházení na vyučování nebo jiné akce mimo budovu školy se řídíme pravidly
silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Při pobytu v ubytovacích objektech
(školní výlet, lyžařský výcvik apod.) dodržujeme vnitřní řád tohoto zařízení.

3. Každý úraz či poranění, ke kterému dojde během vyučování nebo při akci pořádané
školou, je žák povinen ihned hlásit vyučujícímu, pedagogickému dozoru nebo svému
třídnímu učiteli.

4. Žáci ochraňují své zdraví. Kouření, pití alkoholických nápojů nebo užívání drog je
škodlivé a ve škole a při akcích pořádaných školou nepřípustné.

5. Vnášení, držení, distribuce a užívání návykových látek je v prostorách školy a při akcích
pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako
hrubý přestupek. V této souvislosti ředitel školy využije všech možností daných
příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se
na porušení tohoto zákazu podílely. Zákonní zástupci dotyčného žáka budou o přestupku
informováni a současně seznámeni s možnostmi odborné pomoci.

6. Projevy šikanování mezi žáky (násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.),
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo
skupinám, budou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu.

7. Hrubé slovní útoky, pomluvy, vyhrožování, ponižování a úmyslné fyzické útoky žáka vůči
spolužákům (i všem pracovníkům školy) jsou považovány za projev šikany, útoky pomocí
emailů, SMS zpráv a vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky nebo na
sociální sítě jsou považovány za projevy kyberšikany. Šikana i kyberšikana se vždy
považují za závažné porušení školního řádu.

8. Do školy žáci nenosí předměty, které nesouvisí s vyučováním, nebezpečné předměty,
zvířata, výbušné a třaskavé látky.

9. Žákům je zakázáno manipulovat s el. spotřebiči, vypínači a el. vedením. Nemanipulují ani
s regulační technikou radiátorů ústředního topení.

10. Manipulaci s okny žák provádí pouze na příkaz učitele.

D. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
S klasifikačním řádem jsou žáci seznámeni na začátku školního roku, je přístupný na
www.skolaklic.cz., u vedoucí stravování a dále je k dispozici ve sborovně na 2. stupni.
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E. Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků

1. Škola musí začít vzdělávat distančním způsobem z důvodů:
- krizových opatření, vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového

zákona
- nařízení mimořádného opatření, např. mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného
zdraví
- nařízení karantény, není-li možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) žáků
nejméně jedné třídy ve škole.

2. Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do
tříd se nevztahuje na distanční vzdělávání; zde jsou respektována specifika tohoto
způsobu vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost
dlouhodobé práce s počítačem, dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla,
atd.

3. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle
charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich
schopnostem a reakcím.

4. Omlouvat absenci žáka je nutno i v období distanční výuky, která je pro všechny žáky
povinná – elektronicky nebo telefonicky.

5. Distanční vzdělávání škola zajistí
a. on-line výukou, kombinací synchronní on-line výuky (pedagogický pracovník

pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační
platformy) a asynchronní výuky (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí
sami); časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení
prezenční výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně
při distanční výuce celé třídy, nebo kombinace distanční výuky pro jednu část
třídy a prezenční výuku pro druhou část,

b. off-line výukou, která probíhá bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním
písemných materiálů poštou či osobním vyzvedáváním, telefonicky,

c. individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků,
d. komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,
e. zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení,
f. informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby,

uplatňováním zejména formativního hodnocení, a vedením žáka k
sebehodnocení,

g. pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem způsobem odpovídajícím jeho
možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám,

h. průběžnou kontrolní a hospitační činností vedení školy.
6. Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro

prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce,
matematice a cizím jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle
délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků
ve školách.
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7. Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva,
vypuštění učiva bude škola evidovat a využije pro případné úpravy vzdělávání v
dalším období a úpravy svého školního vzdělávacího programu.

8. Hodnocení výsledků vzdělávání
a. Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane

zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je
uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak
slovním hodnocením.

b. Po uzavření určitého celku učiva je provedeno souhrnné hodnocení výsledků
žáka při osvojování učiva tohoto celku.

c. Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi
žáka (testy, prověrky), při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány ve
formě osobního portfolia, v listinné nebo digitální podobě.

d. Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně,
pravidelně ve stanovených intervalech, prostřednictvím:

i. - komunikační platformy školy (Bakaláři, Google Workspace, nebo
Class Dojo),

ii. - skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní
schůzky,

iii. - písemnou korespondencí, telefonicky, osobně.
9. Žáci jsou povinni řádně se vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v

míře odpovídající okolnostem.
10. Žáci jsou povinni odevzdávat úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo

prokazovat snahu o plnění pokynů učitele.
11. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) mají nárok na poskytování

podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním
způsobu vzdělávání.

12. Pedagogická intervence a předmět pedagogické péče je nadále poskytován
prostřednictvím on-line komunikace s výchovným poradcem školy.
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F. Pravidla pro bezpečné užívání internetu

Škola:
1. Žáci využívají digitální zařízení zodpovědně a opatrně.
2. Žáci nesmí žádnému cizímu člověku sdělovat své přístupové údaje do školních systémů, které

jsou využívány školou - Bakaláři, Google Workspace, Class Dojo.
3. Za naprosto nepřípustné je považováno pořizování a předávání fotografií, zvukových a

videonahrávek (pokud nejsou povoleny vyučujícím ke vzdělávacím, nebo prezenčním
účelům). Jedná se o porušení zákona v oblasti ochrany osobních údajů. Porušení
tohoto pravidla ze strany žáka bude považováno za hrubé porušení školního řádu.

4. Žáci nesmí připojovat USB zařízení ke školním počítačům. Připojení zařízení může povolit
pouze vyučující.

5. Pokud žák na školním počítači nebo mobilním zařízení objeví nezákonný nebo nevhodný
obsah, okamžitě to oznámí vyučujícímu.

6. V případě potřeby, žák kontaktuje své vyučující přes školní email nebo přes některé školní
systémy: Bakaláři, Google Workspace, Class Dojo; ve výjimečných případech telefonem.

7. Pokud žák komunikuje s vyučujícími, vždy využívá svůj školní email (pokud mu byl
přidělen).

8. Sledování nelegálního nebo pohoršujícího obsahu ve škole je považováno za hrubé porušení
školního řádu.

9. Žáci mají zakázáno na školní počítače nebo jiná zařízení instalovat jakýkoliv software, nebo
aplikace.

10. Žáci mají zakázáno bez povolení vyučujících cokoliv stahovat do školních zařízení.
11. Při pohybu na internetu žáci dodržují pravidla bezpečnosti, která jsou jim představena

vyučujícími, např: Neklikat na podezřelé stránky, cokoliv stahovat jen s povolením
vyučujících, nepovolovat cookies, pop-up okna …

12. Žáci mají zakázáno připojovat se na školních zařízeních do sociálních sítí, kde mají své osobní
účty.

13. Veškerá komunikace žáků bude zdvořilá s ohledem, aby nikomu úmyslně neublížili.
14. Úmyslné vyhledávání nevhodných obsahů je považováno za porušení řádu odborné

učebny.

PRO DĚTI:

1. Nikdy nesděluj adresu svého bydliště, telefonní číslo domů nebo adresu školy, kam
chodíš, jména a adresy rodičů a rodinných příslušníků i jejich telefonní čísla do práce,
někomu, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím internetu, jestliže Ti to rodiče (nebo
lidé, kteří se o Tebe starají) přímo nedovolí.

2. Pokud se neporadíš s rodiči, neposílej nikomu po internetu fotografii, číslo kreditní
karty nebo podrobnosti o bankovním účtu a vůbec žádné osobní údaje.

3. Nikdy nikomu, ani nejlepšímu příteli, neprozraď heslo nebo přihlašovací jméno své
internetové stránky nebo počítače.

4. Nikdy si bez svolení rodičů nedomlouvej osobní schůzku s někým, s kým jsi se
seznámil/a prostřednictvím internetu. Doma musí bezpodmínečně vědět, kam jdeš a
proč. I když Ti rodiče (nebo lidé, kteří se o Tebe starají) dovolí se s takovým člověkem
sejít, nechoď na schůzku sám/sama a sejděte se na bezpečném veřejném místě.
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5. Nikdy nepokračuj v chatování, když se Ti bude zdát, že se tam probírají věci, které Tě
budou přivádět do rozpaků nebo Tě vyděsí. Vždy o takovém zážitku řekni rodičům
(nebo lidem, kteří se o Tebe starají).

6. Nikdy neodpovídej na zlé, urážlivé, nevkusné nebo hrubé e-maily. Není Tvoje vina, že
jsi tyto zprávy dostal/a. Když se Ti to stane, oznam to rodičům.

7. Nikdy neotvírej soubory přiložené k elektronickým zprávám (e-mailům), pokud
přijdou od lidí nebo z míst, které neznáš. Mohou obsahovat viry nebo jiné programy,
které by mohly zničit důležité informace a významně poškodit software počítače.

8. Vždy řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o Tebe starají) o všech případech
nepříjemných, vulgárních výrazů na internetu, totéž platí pro obrázky s vulgární
tematikou.

9. Vždy buď sám/sama sebou a nezkoušej si hrát na někoho, kým nejsi (na staršího, na
osobu jiného pohlaví apod.).

10. Vždy pamatuj na následující pravidlo a chovej se podle něho: jestliže některá webová
stránka bude obsahovat upozornění, že je určena jen pro dospělé nebo jen pro lidi od
určitého věku, musí se to respektovat a ti, kteří nevyhovují kritériím, nemají takovou
stránku otevírat.

11. Domluv se s rodiči na pravidlech používání internetu a poctivě je dodržuj. Především
se domluv, kdy můžeš internet používat a jak dlouho.

12. Provždy si zapamatuj další pravidlo: když Ti někdo na internetu bude nabízet něco, co
zní tak lákavě, že se to nepodobá pravdě, nevěř mu – není to pravda.

13. Jestliže na internetu najdeš něco, o čem jsi přesvědčen, že je to nelegální, oznam to
rodičům, ve škole učiteli.

PRO RODIČE:
1. Nechte se dítětem poučit o službách, které používá, a ujistěte se o jejich obsahu. Tím

zlepšete svou znalost internetu.
2. Nikdy svému dítěti nedovolte setkání o samotě s někým, s kým se seznámil na

internetu, bez Vaší přítomnosti. Pokud k setkání svolíte, své dítě doprovoďte.
3. Zajímejte se o internetové kamarády svých dětí stejně, jako se zajímáte o jejich

kamarády ve škole.
4. Základem při komunikaci rodiče s dítětem je otevřenost. Při nepříjemných

zkušenostech dítěte s děsivým obsahem nebo nepříjemným člověkem není řešením
trestat dítě nebo mu dokonce bránit používat internet, ale poradit mu, jak se v
budoucnu nepříjemným zkušenostem vyhnout. Jak se rodič při podobné situaci
zachová, určuje, zda se mu dítě svěří i v budoucnu.

5. Na místo s nevhodným obsahem se může dítě dostat zcela náhodou. Pro tyto případy
neexistuje stoprocentní ochrana a vyplatí se spíše vychovávat dítě tak, aby si podobné
skutečnosti interpretovalo způsobem odpovídajícím jeho věku, protože s dítětem
nemůžete trávit všechen volný čas.

6. Riziko vstupu na stránku s nevhodným obsahem lze snížit jednak prostřednictvím
možností zabudovaných přímo do internetového prohlížeče, jednak prostřednictvím
speciálních programů obsahujících nepřetržitě aktualizovaný seznam stránek pro děti
nevhodných. Tyto programy bývají k dispozici zdarma.

7. Dávejte si pozor na soubory, které dítě z internetu stahuje a ukládá je na disk.
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8. Sledujte, kolik času dítě u počítače stráví. Nepohybuje se ve světě virtuálních her
častěji než na hřišti? Nepohybuje se víc na chatu a nekomunikuje s anonymními
osobami (skrytými za chatovými přezdívkami) častěji než se svými kamarády?
Nepozorujete u něj projevy připomínající závislost na chatování či počítačových
hrách? Nedovolte, aby virtuální realita dítě příliš pohltila!

9. O radu při výchově dětí ke správnému užívání internetu můžete požádat pedagoga,
psychologa či pracovníky internetových firem.

Více informací naleznete na následujících odkazech:
http://www.bezpecnyinternet.cz/
https://www.internetembezpecne.cz/
http://www.seznamsebezpecne.cz/
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G. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy
covid-19

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

povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit
„oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistit pro něj
dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

2.   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 je vhodné těmto příznakům
věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
·  příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy;

– tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti
bezodkladného vyzvednutí/odchodu 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; zletilý student opustí v nejkratším
možném čase budovu školy.

 
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce nebo zletilého studenta o tom,
že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
V izolaci (zasedací místnost) pobývá žák až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným
zástupcem žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní
pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně
považována hodnota do 37 °C. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole
škola sama KHS nekontaktuje.

Řád školy byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 28. 8. 2020
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