Informace k provozu ZŠ Olšany v období 25. 5. 2020 – 30. 6. 2020 – obnovení osobní
přítomnosti žáků ve škole
Vážení rodiče,
od 25. 5. 2020 plánujeme znovuotevření školy pro všechny žáky, kteří se přihlásí k účasti na
vzdělávacích aktivitách. Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní
den v čase 8:00 – 16:00 hodin. Dle doporučení MŠMT ranní družina nebude poskytována,
škola bude otevřena pro vstup žáků vždy od 7:40 hodin. Provoz plánujeme už v nově
zrekonstruované budově ZŠ naproti MŠ.
Při prvním vstupu do školy předloží žák tato prohlášení, která je nutné podepsat před
prvním vstupem žáka do školy:
- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví, a
- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše a žák neodevzdá, nebude žákovi
osobní účast ve škole umožněna.
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená
krizovými opatřeními, zejména:
- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky,
- dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy
nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Bude vyžadován průběžný příchod žáků do školy a jejich plynulý přesun do učeben. Každá
skupina bude mít přiřazenu jednu učebnu a v té bude trávit celý den. Při příznivém počasí,
se budou skupiny střídat v pobytu na školní zahradě. Při opuštění prostor, které budou
vymezeny pro konkrétní skupinu, budou muset žáci nosit roušky.
Podrobná pravidla odpovídající režimu příchodu a odchodu žáků budou stanoveny tak, aby
nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.
Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
V prostorách školy bude vymezen prostor, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
Ve společných prostorách školy (tam, kde se mohou potkat žáci různých skupin) musí
všichni žáci i zaměstnanci školy nosit roušky.
Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a igelitové sáčky na uložení roušek.
Pokud se bude žák účastnit i zájmové činnosti po obědě, doporučujeme zvýšit počet roušek
dle předpokládané doby pobytu žáka v prostorách školy. Při zájmové činnosti nelze dodržet
žádané rozestupy žáků, budou tedy muset nosit roušky.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po
prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do
školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Složení skupin žáků bude stanoveno předem – nejpozději 22. 5. 2020. Složení skupin je
neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6.
2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy podle toho, kteří žáci budou
přihlášeni k účasti na vzdělávání. Může dojít k vytvoření skupin napříč třídami a ročníky.
Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že bude dodržena zásada jeden žák v lavici v
učebně.
V průběhu pobytu ve skupině nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud
je zachován rozestup nejméně 1,5 metru. Pokud dojde k bližšímu kontaktu (např. při
skupinové práci, při odpolední zájmové práci), musí se roušky nosit i ve skupině.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku a tento sáček umístí do své aktovky
(batohu).
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své učebně.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud bude žák vykazovat některý z
možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován
zákonný zástupce žáka s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje
škola spádovou hygienickou stanici.
Školní stravování
Dle aktuální situace bude zajištěno školní stravování buď formou teplých obědů, které
budou žáci konzumovat v jídelně nebo formou studených balíčků, které budou žáci
konzumovat přímo v učebně, případně na školní zahradě.
V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování musí
být zajištěny rozestupy tzn. max 2 žáci u jednoho stolu. Rouška se odkládá pouze při
samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně
nejpozději do 18. 5. 2020.
Vyjádřit zájem o docházku můžete:
- prostřednictvím formuláře (ke stažení na stránkách školy),
- prostřednictvím informace přímo v emailu – reditel.olsany@seznam.cz .
Další podrobné informace včetně formulářů prohlášení zákonných zástupců obdrží
přihlášení žáci nejpozději 22. 5. 2020. Materiály budou dostupné i na stránkách školy.

Pro žáky, kteří nebudou docházet do školy, bude zveřejňován týdenní plán vzdělávacích
aktivit na stránkách školy.

