Vážení žáci, studenti a rodičové,
v pondělí 12. 4. začíná první fáze návratu žáků a studentů do škol. Ti jichž se to týká,
již měli být detailně informováni řediteli či učiteli škol. Veškerá opatření vycházejí
z nařízení Ministerstva zdravotnictví. Za vedení Olomouckého kraje vás chci ujistit, že
jsme si vědomi komplikací, které mohou být s nastaveným způsobem návratu dětí
do škol spojeny. Následující text shrnuje snad vše podstatné. Více informací pak
naleznete v přiložených odkazech. Věřím, že společnou snahou a s respektem k sobě,
vše zvládneme.
Aleš Jakubec, radní pro školství a mládež
V souvislosti s ukončením nouzového stavu dochází od
k následujícím změnám v provozu škol a školských zařízení:

12.

4.

2021

V mateřských školách bude poskytováno vzdělávání:



dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání,
dětem v mateřských školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského
zákona (dále jen školy „speciální“).

V základních školách bude poskytováno vzdělávání:







dětem v přípravné třídě,
žákům 1. stupně včetně školní jídelny a to rotačním způsobem, kdy bude týden
výuky prezenční a týden distanční,
dětem v přípravném stupni základní školy „speciální“,
žákům základních škol nebo tříd „speciálních“,
na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem,
na skupinové konzultaci žákům 9. tříd v předmětech potřebných pro přijímací
zkoušky.

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích:



žákům v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
žákům a studentům na praktickém výcviku v řízení motorových vozidel v rámci
jejich odborné přípravy.

V základních uměleckých školách, střediscích volného času a jazykových
školách s právem státní jazykové zkoušky:



na individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník),
na individuální prezenční výuce.

Ve školních družinách a školních klubech:


pro žáky účastnící se prezenční výuky.

Ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních:



ubytování poskytováno žákům a studentům vyšších odborných škol, kteří nemají
v ČR jiné bydliště nebo se účastní prezenčního vzdělávání

Od 12. 4. 2021 končí provoz škol a školských zařízení, kterým hejtman Olomouckého
kraje nařídil vykonávat péči o děti a mládež, k nimž nemohli za krizové situace
vykonávat péči rodiče. Tyto děti se od 12. 4. 2021 budou vzdělávat společně se svými
spolužáky ve svých kmenových školách, a v době, kdy jejich třída bude vzdělávána
v rámci týdenní rotace distančně, bude umožněna těmto dětem přítomnost ve školní
družině. Děti v mateřské škole budou vzdělávány běžným způsobem bez omezení.
Tato možnost se týká pouze dětí a žáků, jejichž zákonní zástupci jsou:













zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské
škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání
Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy,
zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil,
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních
službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ
sociálního zabezpečení,
zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Všem dětem a žákům bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání pouze
za předpokladu, že budou testovaní. Dětem, které nebudou testovány, bude neúčast
ve škole omluvena a školy je budou vzdělávat v rámci svých možností.
Školy obdržely testovací sady Singclean. Pokud rodiče nesouhlasí s testování tímto
testem, mohou si na vlastní náklady přinést jiný certifikovaný test. Antigenní test musí
být na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznamantigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/), poté může být ze strany školy
akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá
právo si jeho použití vynucovat.
K ochraně dýchacích cest u dětí a žáků ve školách:



v mateřské škole – děti bez roušky
v základní škole – u žáků povinná rouška mimo osoby s poruchou intelektu,
s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou
alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto zákazu



ve středních a vyšších odborných školách – u žáků a studentů povinnost nosit
respirátor

Další informace a odpovědi na nejčastější dotazy:
https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi
Další informace naleznete také:
https://www.olkraj.cz/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-12-dubna2021-do-odvolani-aktuality-10401.html

