
Provoz ZŠ Olomouc, Gagarinova 19  ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19 

Škola zajistí: 

 prostředky k dezinfekci rukou a dohled nad dětmi při jejich používání 

 jednorázové papírové ručníky 

 zvýšený úklid a dezinfekci všech místností a jídelny 

 větrání učeben a ostatních prostor školy 

V případě v podezření na výskyt nákazy COVID - 19 postupuje škola následovně: 

Pokud dítě jeví příznaky infekčního onemocnění (teplota, kašel, rýma, bolest v krku, bolest 

hlavy, kloubů, svalů apod.). 

 příznaky jsou patrné při příchodu žáka do školy a je současně přítomen zákonný 

zástupce, není dítě vpuštěno do školy 

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

zástupce žáka, žák je izolován a neprodleně informujeme někoho z rodičů kvůli 

vyzvednutí dítěte 

 příznaky se vyskytnou až v průběhu přítomnosti žáka ve škole, žák je izolován 

od ostatních přítomných žáků, neprodleně informujeme někoho z rodičů kvůli 

vyzvednutí dítěte 

Prosíme rodiče, aby s ohledem na situaci více dbali na doléčení běžných respiračních 

onemocnění a neposílali děti do kolektivu se zbytky projevů respiračních nemocí. 

V případě výskytu nákazy COVID - 19 postupuje škola následovně: 

 škola o vzniklé situaci a následných krocích informuje zákonné zástupce na webových 

stránkách a vývěsce školy 

V případě, že je nařízením karantény znemožněn přístup žáků do školy, mohou nastat tyto 

situace: 

1.  V případě, že se karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, kteří nepřekročí více 

než 50% žáků třídy, probíhá výuka normálním prezenčním způsobem. Žáci, kteří 

zůstávají doma, postupují stejně jako v případě nemoci. 

2. V případě, že se karanténa týká více než 50% žáků třídy, probíhá smíšená výuka. 

Docházející žáci se vyučují normálním prezenčním způsobem. Žáci, kteří zůstávají 

doma, přecházejí na distanční výuku. Tento způsob výuky může probíhat různými 

způsoby v závislosti na aktuálních a personálních možnostech školy. 

3. Pokud je v rámci karantény znemožněn přístup celé třídy či školy, přechází se 

na distanční způsob výuky. 

 

 

 



Způsob zveřejňování informací ke COVID -19 a učiva 

 na webových stránkách školy bude zřízena sekce COVID -19, kde budou vkládána 

aktuální oznámení 

 budou zde složky jednotlivých tříd, do kterých budou učitelé vkládat učivo a pracovní 

listy pro žáky v distančním vzdělávání 

 žádáme rodiče, aby v případě výskytu nemoci COVID - 19 či karantény neprodleně 

nahlásili tuto skutečnost třídním učitelkám 

Průběh distanční výuky 

V případě distanční výuky se budeme snažit vycházet co nejvíce ze zkušeností z II. pololetí 

školního roku 2019/2020 a navázat na již vyzkoušené způsoby komunikace s dětmi. 

 bude fungovat jednotné uložiště pro zadávání práce a vkládání videí - webové stránky 

 v případě fungování aplikace bude využívána Škola v pyžamu 

 pro online hodiny bude využívána aplikace Zoom.us 

 online hodiny budou realizovány v závislosti na aktuálních a personálních možnostech 

školy, především ve vyšších ročnících 

 v případě potřeby budou vytipováni žáci, kterým bude zapůjčen školní notebook 

 hodnocení žáků v průběhu distančního vzdělávání bude probíhat především ve formě 

slovního hodnocení 

 žáci budou povinni zapojit se do distanční výuky s ohledem na zdravotní stav a 

technické možnosti, stanovený základ požadované práce budou povinni odevzdávat 

všichni, třeba jen v papírové podobě a to i po návratu do školy 

Organizační opatření pro školní rok 2020/2021 

 V rámci omezení větší koncentrace osob v prostorách školy, žádáme rodiče, aby 

podpořili své děti v samostatnosti při příchodu i odchodu ze školy a nevstupovali 

bez vážnějších důvodů do  budovy. Doporučujeme vstup s rouškou. Závěr loňského 

školního roku potvrdil, že to děti zvládají skvěle. Zohledněn bude doprovod žáků 1. 

ročníku. 

 ranní dohled od 6,45 do 7,40 je určen jen v nutných případech pouze pro žáky nižších 

ročníků (1., 2., 3. roč.) 

 třídní schůzky 8. 9. 2020 od 16,30 se budou konat v jednotlivých třídách 

 školní projekty, při kterých se promíchávají děti z celé školy, budeme uskutečňovat co 

nejvíce ve venkovních prostorách 

 kroužky se pokusíme nabídnout ve skupinách podle rozdělení žáků do družin 

Jednotlivá opatření a omezení budou upravována podle aktuálního stavu a nařízení MZ, 

MŠMT a v reakci na situaci ve škole. 

Děkujeme za pochopení a věříme, že se nám společnými silami podaří letošní rok zvládnout 

co nejlépe. 

       Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy. 


