COVID - 19

Žáci a žákyně, rodiče a další zákonní zástupci,
v souladu s opatřením MŠMT ČR a MZd ČR přijala i naše škola řadu opatření vzhledem
k covid-19. Jedná se zejména o:
1. Zpřísněná hygienická pravidla a standard úklidu.
2. Omezení návštěv ve škole (jen v roušce v přízemí zámku).
3. Změny v provozu školní jídelny.
4. Změny v organizaci školního roku (např. přesun soutěží, zahraničních stáží - na jaro
2021).
5. Specifika v pedagogické práci (zpětná adaptace žáků, návaznost vzdělávání, úpravy
vzdělávacího obsahu, atd.).
6. Dodržování opatření při praxi žáků.
Pro zabezpečení zdraví všech našich žáků a zaměstnanců školy Vás žádám
o dodržování následujících pravidel:
1. Důsledné dodržování zásad osobní hygieny – mytí rukou v teplé
vodě 20 – 30 s, dezinfekce.
2. Povinnost nošení roušek stanovuje MZd ČR nebo KHS.
3. Postup školy v případě podezření na výskyt nákazcovid-19:
a) Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
b) Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně
covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví
tím, že jsou povinny zajistit „oddělení žáka, který vykazuje známky akutního
onemocnění, od ostatních žáků“.
c) 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 při jejich zjištění je nutné volit tento postup:
Jsou-li příznaky patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde
k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a
současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na
bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy, zletilý žák opustí v nejkratším možném
čase budovu školy. Škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka,
že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším
postupu. V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby
převzetí zákonným zástupcem v případě nezletilého žáka.
4. U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel
potvrzuje žákům, případně jejich zákonným zástupcům, praktický lékař pro děti a
dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení
škole je žáku umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

Distanční výuka
Žáci a žákyně, rodiče a další zákonní zástupci,
sděluji Vám, že v souladu se zákonem č. 349/2020 Sb., kterým se mění školský zákon č.
561/2004 Sb. byl doplněn Školní řád SOŠ a SOU Horky nad Jizerou o následující body:
1. Povinnost vzdělávat se distančním způsobem (vzdělávání na dálku).
2. Organizace distančního vzdělávání (info. na webu školy či převzetí učiva ve škole).
3. Hodnocení distančního vzdělávání (viz prezenční vzdělávání a zakládání žákovského
portfolia).
4. Omlouvání (zasílání omluvenek e-mailem či SMS z nahlášeného kontaktu v termínech
dle prezenční výuky).
Podrobné informace, které byly sděleny žákům, budou sděleny zákonným zástupcům na
třídních schůzkách či při individuálním dotazu.

Dodatek školního řádu SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, 35
k distančnímu vzdělávání
IX. Distanční vzdělávání
1. Povinnost a právo distančního vzdělávání
Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem v případě omezení osobní
přítomnosti žáků ve školách. Povinnost vzdělávat se distančním způsobem vyplývá ze
zákona č. 349/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.
2. Formy a metody distančního vzdělávání.
Žáci jsou povinni se vzdělávat denně podle aktuálního zadávání učiva a úkolů na webu
školy (souhorky.cz), v záložce pro žáky. Žáci, kteří nemají žádnou možnost přístupu
k informacím na webu školy, si převezmou zadání učiva a úkolů v pondělí dopoledne
na označeném místě v přízemí zámku. Zároveň žáci odevzdají vypracovaná zadání
úkolů z předchozího týdne.
3. Hodnocení
Pro hodnocení výsledků vzdělávání v rámci distanční výuky platí Pravidla hodnocení
pro prezenční výuku uvedená v bodě VII.
Žáci si zakládají a průběžně vedou zejména v rámci distančního vzdělávání žákovské
portfolio pro jednotlivé předměty.
4. Omlouvání
Zákonný zástupce či plnoletý žák je povinen zaslat omluvu z distančního vzdělávání emailem nebo SMS zprávou na adresu třídního učitele. Omluva musí být zaslána
z telefonního čísla či e-mailové adresy, které byly nahlášeny třídnímu učiteli
(aktualizovaný dotazník žáka). Termíny omlouvání jsou platné v souladu s prezenční
výukou.
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