
Podmínky a organizace vzdělávání v  a ZŠ  Olomučany, okres
Blansko, příspěvková organizace od 1.9.2020

Výuka v základní škole   bude ve školním roce 2020/2021 zahájena dne 1.9.2020 za těchto podmínek v souladu s
manuálem MŠMT:

Cílem základního vzdělávání  je zajistit vzdělávání žáků v obsahu daném ŠVP ZŠ Olomučany   a to  osobní účasti
dětí na vzdělávání v ZŠ, které je pro žáky povinné.
Při uzavření školního zařízení  /třídy, skupiny/ z rozhodnutí MŠMT, MZ ČR případně zřizovatele v souvislosti s
výskytem onemocnění COVID-19 probíhá výuka žáků  distanční formou vzdělávánní, které je pro žáky povinné.

1. při nástupu žáka do zařízení ode dne 1.9.2020 již není 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

2. vstup do budovy školy od jejího otevření , dále  po dobu trvání výuky , včetně činnosti školní družiny
bude umožněn pouze žákům, výjimku  tvoří rodiče žáků 1. ročníku /nově přijatí žáci/ dne 1.9. 2020 na
slavnostním zahájení školního roku a v následujících 14 dnech, kdy dochází k adaptaci těchto nových
žáků na školní prostředí, kdy rodiče těchto žáků mohou své dítě doprovodit do šatny. Zdržují se však v
budově pouze  v prostoru  šaten/  chodby  se  skříňkami žáků jen  po nezbytně  nutnou dobu a  vždy s
nasazenou rouškou

3. žáci se po budově školy mohou pohybovat bez nasazených roušek
4. v případě podezření  na nákazu Covid-19,  či  jiné infekční choroby,   při  pobytu v budově,  bude dítě

izolováno /s nasazenou rouškou/ v místě k tomuto účelu určeném – neprodleně kontaktovaný   zákonný
zástupce je povinnen si toto své dítě bez zbytečného odkladu vyzvednout, případně navštívit ošetřujícího
lékaře

5. provoz školy probíhá za zvýšených hygienických pravidel - desinfekce na ruce je přítomna při vstupu do
budovy /každý příchozí je povinnen ji použít/, dále na WC,  ve třídách, odděleních školních družin

6. pravidelně probíhá intenzivní větrání budovy
7. upřednostňuje se během hlavní přestávky pobyt žáků  venku na škoolním dvoře, umožňuje-li to počasí a

dále za podmínky dodržení minimálního kontaktu žáků  jedné třídy s ostatními žáky dalších tříd
8. desinfekce WC,  jídelních stolů, židliček, dveřních klik, tělovýchovného nářadí během hodin TV, prostorů

chodeb, tříd, učeben, prostorů školních družin probíhá několikrát denně
9. výdej oběda probíhá po skupinách dle rozvrhu vyučovacích hodin
10. před výdejem stravy si žák umyje ruce mýdlem /min. 30 s./a vodou, následně po osušení rukou použije

desifekci
11. během výdeje oběda a svačiny dodržují žáci rozestupy, strava, příbor, pití a pochutiny jsou jim vydávány

pověřenou osobou
12. po obědě žák neprodleně odchází do školní družiny/kroužku/domů
13. budova je během výuky a provozu školních družin  uzamčena, případné  návštěvy jsou zaevidovány do

karty zaměstnance, kterého jde dotyčný navštívit
14. osoby pohybující se po škole mimo vyučujících, žáků a provozních zaměstnanců musejí mít nasazenou

roušku

Platnost dokumentu: od 1.9.2020

V Olomučanech 27.8.2020

Mgr. Jiří Pukl, ředitel školy


