
Podmínky a organizace vzdělávání v MŠ a ZŠ Olomučany, okres
Blansko, příspěvková organizace od 25.5. - 30.6.2020

Mateřská škola i Základní škola budou otevřeny dne 25.5.2020 za těchto podmínek:

1. osobní účast žáka na vzdělávání v době od 25.5. do 30.6. je dobrovolná
2. při  nástupu  do  zařízení  dne  25.5.  je  zákonný  zástupce  žáka   povinen  podepsat  čestné

prohlášení  o  neexistenci  příznaků  virového  infekčního  onemocnění  a  seznámení  s
rizikovovými faktory pro zvážení účasti svého dítěte na vzdělávání v ZŠ a MŠ

3. při vstupu do budovy bude měřena všem tělesná teplota – při zjištění onemocnění (kašel,
rýma, teplota či jiné známky respiračních chorob) nebude dítě/žák vpuštěno 

4. v případě podezření na nákazu Covid-19 při pobytu v budově, bude dítě izolováno – v tomto
případě budeme kontaktovat zákonného zástupce, aby si tohoto neprodleně vyzvedl

5. obsah a forma vzdělávání je stanovena v souvislosti s pokračující distanční výukou žáků,
kteří nenastoupí do ZŠ, MŠ a v rámci dodržení všech hygienických a epidemiologických
opatření

6. vstup do budovy ZŠ i MŠ bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám
7. vzdělávání v MŠ bude umožněno všem žákům, jejichž zákonní zástupci vyjádřili zájem o

předškolní vzdělávání do 7.5.2020 a předloží 25.5. čestné prohlášení. 
8. vzdělávání  v  ZŠ  bude  umožněno  skupinám  v  maximálním  počtu  15  dětí/žáků,  jejichž

zákonní zástupci vyjádřili zájem o základní vzdělávání do 7.5.2020 a předloží 25.5. čestné
prohlášení  (v  ZŠ 1  žák  v  lavici  s  rozestupy mezi  lavicemi),  přičemž složení  skupin  je
neměnné a rozdělení žáků do skupin je  v pravomoci ředitele školy. Na základě podmínek
pro otevření MŠ a ZŠ vydané MŠMT (Ochrana zdraví a provoz mateřských a základních
škol v období do konce školního roku 2019/2020) stanovil ředitel školy  složení skupin s
ohledem na zájem rodičů:

1/ 1. skupina - všichni žáci 1. ročníku, jejichž zákonní zástupci vyjádřili prokazatelně zájem
o účast svého dítěte na vzdělání do 7.5.2020, do celkového počtu 15 žáků této 1. studijní
skupiny.

2/ 2. skupina  - všichni žáci 3.  ročníku jejichž zákonní zástupci vyjádřili prokazatelně zájem
o účast  svého dítěte  na vzdělání  do 7.5.2020 a dále    žáci  2.  ročníku ,  jejichž zákonní
zástupci  vyjádřili  prokazatelně  zájem  o  účast  svého  dítěte  na  vzdělání  do  7.5.2020  v
abecedním pořadí  do celkového počtu 15 žáků této 2. studijní skupiny.

3/ 3.skupina žáků 2. a 4. ročníku,  jejichž zákonní zástupci vyjádřili prokazatelně zájem o
účast  svého  dítěte  na  vzdělání  do  7.5.2020  a  nemohli  být  zařazeni  do  skupiny  2  a  4
vzhledem k překročení počtu 15 žáků na skupinu a to do celkového počtu 6 žáků této 3.
studijní skupiny.

4/ 4. skupina  - všichni žáci 5. ročníku /vzhledem k přechodu na 2. stupeň ZŠ od 1.9./,
jejichž zákonní zástupci vyjádřili prokazatelně zájem o účast svého dítěte na vzdělání do
7.5.2020 a dále žáci 4. ročníku , jejichž zákonní zástupci vyjádřili prokazatelně zájem o
účast svého dítěte na vzdělání do 7.5.2020 v abecedním pořadí  do celkového počtu 15 žáků
této 4. studijní skupiny.



Mateřská škola  
Cílem předškolního vzdělávání  je zajistit vzdělávání žáků v obsahu daném ŠVP MŠ Olomučany a
pro žáky předškolního věku v obsahu,  který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.

2 skupiny dětí    
- ve stávajících třídách dle dosavadního rozdělení pro žáky MŠ, jejichž rodiče vyjádřili zájem o
osobní  účast  svého  dítěte  na  předškolní  vzdělávání  v  MŠ do  7.5.2020 a  předloží  25.5.  čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Provoz MŠ bude probíhat v
době  od  6:30  do  16:00  hodin  s  plným  stravováním  za  zpřísněných  hygienických  a
epidemiologických podmínek a dále:

• předávání a vyzvedávání dětí probíhá mimo prostor šaten MŠ (u vstupu do budovy MŠ)
• doprovázející osoba zachovává v areálu školy odstup min. 2m od ostatních
• doprovázející osoba se pohybuje v areálu MŠ vždy v roušce a pouze po nezbytně nutnou 

dobu předání či vyzvednutí dítěte a ani se nezdržuje se s dítětem v areálu školní zahrady MŠ
• do MŠ chodí děti pouze zdravé, je prováděn každodenní filtr zdravotního stavu dítěte 

(měření tělesné teploty, kontola případných příznaků infekčního onemocnění)
• při nástupu do MŠ 1. den přítomnosti dítěte na předškolním vzdělávání předá doprovázející 

osoba osobě přebírající dítě do MŠ čestné prohlášení o bezinfekčnosti (o neexistenci 
příznaků virového infekčního onemocnění - ke stažení na webových stránkách školy)

• děti v prostorách MŠ nemusejí nosit roušky
• děti používají v MŠ jednorázové papírové ručníky
• je zakázáno nosit si vlastní hračky z domova
• děti tráví venku v areálu MŠ větší než obvyklou část dne (ve vhodném oblečení a za 

příznivého počasí)
• školní stravování v MŠ probíhá v běžné podobě (svačiny, oběd)
• několikrát během dne se provádí cílená desinfekce prostor a vybavení MŠ
• probíhá časté větrání v budově 

Základní škola
Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání
na dálku.  Cílem odpolední  části  je zajistit  zájmové vzdělávámí žáků rozdělených do studijních
skupin /viz níže/a to pouze  1.-3. ročníku ZŠ vycházející z obsahu vzdělávání ŠVP školní družiny.

1. skupina – 1. ročník 
• ranní školní družina NEBUDE!
• příchod do školy 7:30 - 7:40
• umístění žáků bude ve I.třídě ZŠ /1.patro budovy/
• vzdělávací blok 7:40 – 11:20
• oběd 11:20 - 11:45 zajištěn za zpřísněných hygienických a epidemiologických podmínek
• odpolední družina pro 1. ročník 11:45 – 15:30 (úplata za školské služby ŠD se v tomto 

případě nehradí)



• žák účastnící se vzdělávání musí být vybaven dvěma kusy roušky (ústenky) a igelitovým 
sáčkem,  pro její odložení

 

2. skupina – 2. + 3. ročník 
• ranní školní družina NEBUDE!
• příchod do školy 7:40 – 7:50
• umístění žáků bude ve II.třídě ZŠ /1.patro budovy/
• vzdělávací blok 7:50 – 11:45
• oběd 11: 45 - 12:10 zajištěn za zpřísněných hygienických a epidemiologických podmínek
• účast na odpolední družině pro 2. a 3. ročník, případně samostatný odchod žáků ze školy 

(odpolední družina 12:10 – 15:30 - úplata za školské služby ŠD se v tomto případě nehradí)
• žák účastnící se vzdělávání musí být vybaven dvěma kusy roušky (ústenky) a igelitovým 

sáčkem,  pro její odložení

3. skupina   – 2. + 4.ročník 
• ranní školní družina NEBUDE!
• příchod do školy 7:50 - 8:00
• umístění žáků bude ve 2 oddělení ŠD /přízemí budovy/
• vzdělávací blok 8:00 – 12:10
• oběd 12: 10 - 12:30 zajištěn za zpřísněných hygienických a epidemiologických podmínek
• umístění žáků bude ve 2 oddělení ŠD /přízemí budovy/
• účast na odpolední družině pro 3. ,samostatný odchod žáků 4.ročníku domů ze škol\ 

(odpolední družina 12:30 – 15:30 - úplata za školské služby ŠD se v tomto případě nehradí)

4. skupina   – 4. + 5. ročník 

• školní družina pro 4. skupinu nebude probíhat
• příchod do školy 8:00 – 8:10
• umístění žáků bude ve III.třídě ZŠ /1.patro budovy/
• vzdělávací blok 8:10 – 12:30
• oběd 12: 30 - 12:50 zajištěn za zpřísněných hygienických a epidemiologických podmínek
• samostatný odchod žáků ze školy
• žák účastnící se vzdělávání musí být vybaven dvěma kusy roušky (ústenky) a igelitovým 

sáčkem,  pro její odložení
 
Přístup do budovy ZŠ bude umožněn pouze žákům. Rodiče do budovy vstupovat nebudou.

Výuka žáků všech ročníků, kteří  se nebudou účastnit  vzdělávání přímo ve škole, bude i nadále
probíhat distanční formou na dálku s využitím dostupných technologií.

Odpolední školní družina 1. skupina
• určeno pro žáky 1. ročníku,  jejichž zákonní zástupci vyjádřili zájem o  vzdělávání ve školní 

družině do 7.5.2020  



• odpolední družina 11:45 – 15:30 - úplata za školské služby ŠD se v tomto případě nehradí
• umístění žáků bude ve I.odd. ŠD /přízemí budovy/
• žák účastnící se vzdělávání musí být vybaven  rouškou (ústenkou) a igelitovým sáčkem,  pro

její odložení

Odpolední školní družina 2. skupina
• určeno pro žáky 2. + 3. ročníku  jejichž zákonní zástupci vyjádřili zájem o  vzdělávání ve 

školní družině do 7.5.2020  
• odpolední družina 12:10 – 15:30 - úplata za školské služby ŠD se v tomto případě nehradí
• umístění žáků bude ve II.odd. ŠD /přízemí budovy/
•
• žák účastnící se vzdělávání musí být vybaven  rouškou (ústenkou) a igelitovým sáčkem,  pro

její odložení

V Olomučanech dne 18.5.2020

Mgr. Jiří Pukl, ředitel školy


