
Zahájení provozu školy a hygienická pravidla – školní rok 2020/2021 

Vážení rodiče, 

začíná nový školní rok 2020/2021, který bohužel nezačne tak, jak je obvyklé. Také letošní školní 

rok bude výrazně ovlivněn mimořádnými opatřeními. Uvedená opatření školy vycházejí ze 

zákonem daných povinností a doporučení pro školy a školská zařízení. Je velmi pravděpodobné, 

že se budou opatření měnit na základě závazných pokynů KHS, MZd a MŠMT, specifické situace 

lokality, aktuálních provozních a organizačních možností školy a nutných rozhodnutích ředitelky. 

Proto žádáme všechny rodiče, zákonné zástupce žáků i veřejnost o pochopení a maximální 

součinnost. Změny budou zástupcům žáků oznámeny pomocí zprávy Komens v Bakalářích, na 

webových stránkách školy, popřípadě jiným způsobem. Doporučujeme rovněž sledovat aktuální 

vývoj situace v médiích. 

 

1. ZŠ a MŠ Olbramovice zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu 

v souladu se školskými právními předpisy. 

2. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

3. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy 

školy a pohybu osob před budovou školy. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení 

počtu žáků ve třídách ani v odděleních ŠD. 

4. Ve škole se budou dodržovat zvýšená hygienická opatření, zejména dezinfekce rukou 

u vstupu do budovy, v jídelně, papírové ručníky na sušení rukou, časté větrání prostoru 

učeben a šaten, častější dezinfekce předmětů pro více uživatelů. Každá třída je vybavena 

dezinfekcí, tekutým mýdlem a jednorázovými papírovými ručníky. Každá třída je vybavena 

dezinfekcí, tekutým mýdlem a jednorázovými papírovými ručníky. 

5. Doporučujeme rodičům a ostatním osobám, aby nevstupovaly z hygienických důvodů do 

školy. Vstup do prostor školních šaten je umožněn pouze pro doprovod nejmenších žáků, 

doprovázející osobu žádáme, aby se v prostoru šaten zdržovala co nejkratší dobu a měla 

roušku. 

6. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto 

povinnost bude naplňovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna 

zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků 

a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 

Apelujeme na rodiče, aby neposílali do školy nemocné žáky! 

7. Škola bude věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům 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.), a při jejich zjištění bude nutné volit tento 

postup: 

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za 

podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,  

 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 

žáka – škola tuto skutečnost oznámí neprodleně zákonnému zástupci a informuje ho 

o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/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 nasazení 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. Ve všech 

uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

8. Žádáme rodiče, aby pro případ možných okamžitých hygienických opatření vybavili žáka 
minimálně jednou rouškou. 

9. Školu v případě výskytu infekčního onemocnění kontaktuje příslušná krajská hygienická 

stanice (KHS). Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě 

rozhodne o protiepidemických opatřeních. 

10. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy 

pouze v  případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický 

lékař pro děti a dorost.  

11. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 

MZD a MŠMT) nebo z  důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole 

více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na 

výuku distančním způsobem (s  ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). 

Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.  

12. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční 

vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. 

13. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 

Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. 

14. Ve školní jídelně nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných 

zásobníků a využívání samoobslužného odběru nápojů, ovoce a zeleniny. Zároveň bude 

zajištěn úklid a dezinfekce povrchů stolů a dalších ploch mezi příchody jednotlivých skupin 

žáků. 

15. Školní družina a zájmové kroužky budou organizovány ve standardním režimu s ohledem na 

zvýšená hygienická pravidla a protiepidemická opatření (dezinfekce, větrání). 

16. Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho 

omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata za ŠD se hradí. Pokud na základě rozhodnutí KHS 

nebo MZd a MŠMT dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka školy úplatu poměrně 

poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení 

provozu více než 5 dnů provozu 

 

 

31. srpna 2020      Mgr. Věra Kutišová 

        ředitelka školy 


