Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 6.4. dochází od 12.4. 2021 k částečnému obnovení
prezenční výuky pro 1. stupeň ZŠ. Osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole je možná
prostřednictvím tzv. rotační výuky.
Organizace výuky:
-

liché týdny (od 12.4.) prezenční výuka I. A + II. A (ostatní třídy distanční výuka)
sudé týdny (od 19.4.) prezenční výuka III. A, IV. A, V. A (ostatní třídy distanční výuka)
prezenční výuka se bude řídit běžným rozvrhem hodin
distanční výuka pokračuje v nastaveném režimu
pro výuku tělesné a hudební výchovy připraví vyučující náhradní náplň (hodiny tělesné
výchovy probíhají prioritně venku)
bude-li to možné, zařadí TU každý den do vyučovacích aktivit pobyt venku, na školní
zahradě či v okolí školy

Hygienické podmínky, testování žáků:
-

-

-

-

pedagogičtí pracovníci zodpovídají za dodržování hygienických nařízení, zejména:
a) pravidelné větrání učebny, min. 1x během vyučovací hodiny + během přestávky
b) pravidelnou dezinfekci rukou žáků
c) dodržování pravidel o ochranných pomůckách (nošení alespoň chirurgických roušek
žáky, nošení respirátorů zaměstnanci)
d) vykazuje-li žák (nebo uvádí-li, že pociťuje) po vstupu do školy známky nemoci
(zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací potíže, ztráta chuti a čichu,
bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu/ucpaný nos nebo bolest hlavy) bude
TU/vyučující daného předmětu/vychovatelka neprodleně informovat zákonné zástupce
s žádostí o vyzvednutí dítěte a zároveň neprodleně informuje vedení školy
účastní-li se žáci prezenční výuky, jsou povinni podstoupit vždy v PONDĚLÍ a ve
ČTVRTEK testování na odhalení nákazy nemocí Covid-19 (podstoupení testování je
podmínkou pro účast v prezenční výuce)
k testování budou využity neinvazivní antigenní testy pro samoodběr
v PONDĚLÍ si TU vyzvednou žáky (kteří nenavštěvují ranní ŠD), před školou v 7:10
– 7:15 hodin a doprovodí žáky do určené testovací místnosti
žáka, který přijde do školy později (např. z důvodu dopravy do školy), doprovodí do
testovací místnosti zaměstnanec školy
žáci se převléknou až po provedeném testování
po provedení testu (při negativním výsledku) doprovodí TU žáky do kmenové učebny
a zahájí výuku
ve ČTVRTEK bude testování žáků probíhat na začátku první vyučovací hodiny (u žáků
chodících do ranní ŠD se bude postupovat stejně jako v pondělí)
zákonným zástupcům mladších žáků, kteří budou chtít být testování přítomni, se musí
dostavit před budovu školy v 6,45; po odebrání vzorku zákonný zástupce opustí
neprodleně budovu školy (nevztahuje se na žáky, kteří chodí do ranní družiny)
TU zpracuje „Záznam o testování“ (prezenční listina žáků, uvedení výsledku testu). TU
tuto dokumentaci též eviduje a archivuje.
během provádění testování bude TU přidělen další pracovník školy

-

-

pokud žák v den testování nebyl ve škole, je nutné jej otestovat v první den jeho
přítomnosti
zákonný zástupce má právo odmítnout testování. V takovém případě se žák neúčastní
prezenční výuky, jeho absence je vedena jako „omluvena“. Odmítne-li zákonný
zástupce testování žáka, doloží tuto skutečnost písemně TU.
škola nemá povinnost zajistit pro žáky, kteří se neúčastní prezenční výuky z důvodu
odmítnutého testování, distanční výuku.
instruktážní video MŠMT o testování žáků naleznete ZDE
veškeré informace ohledně testování naleznete ZDE

Testování se neprovádí:
-

-

-

u osob, které doloží negativní výsledek RT – PCR testu na přítomnost viru SARSCoV2 nebo negativního antigenního testu provedeného v odběrném místě, a které nejsou
starší 48 hodin, a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění Covid-19
u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění Covid-19 izolaci minimálně v rozsahu
podle platného opatření MZ ČR a zároveň neuplynulo více jak 90 dní od prvního RT –
PCR testu s pozitivním výsledkem (tato skutečnost musí mít prokazatelně doložena
např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou atp.; čestné prohlášení není dostačující)
pro osoby, které podstoupily dvoudávkové schéma očkování, přičemž od 2. dávky
uplynulo minimálně 14 dní (mají vystavený certifikát o provedeném očkování)

Postup při pozitivním výsledku testu:
Varianta 1: „Pondělní testování“
-

v případě pozitivního nálezu doprovodí TU/vychovatelka žáka do izolační a neprodleně
o výsledku testu informuje zákonného zástupce a vedení školy
ostatní žáci pokračují v běžné výuce

Varianta 2: „Čtvrteční testování“
-

v případě pozitivního nálezu celá třída automaticky přechází do režimu „distančního
vzdělávání“
TU neprodleně informuje zákonné zástupce a vedení školy

Organizace ŠD:
-

-

během pobytu dětí v ŠD není dovoleno spojovat skupiny dětí z jednotlivých tříd
v pondělí a ve čtvrtek provedou vychovatelky ŠD testování žáků neprodleně po
příchodu do ŠD (pokud žák v den testování nebyl ve škole, je nutné jej otestovat v první
den jeho přítomnosti)
po ukončení činnosti ranní ŠD odvádí vychovatelky žáky do kmenové třídy až po
ukončení testování jednotlivých tříd
provoz ŠD 6,05-16,30 hodin
v maximální možné míře bude preferován pobyt venku

Organizace školního stravování
-

všichni strávníci (dle rotačního cyklu) mají automaticky přihlášené obědy na týden, ve
kterém se účastní prezenční výuky
obědy lze odhlásit na telefonním čísle 415 697 137

Pokyn pro zaměstnance školy
-

do školy je umožněn přístup těm zaměstnancům, jejichž přítomnost je nezbytná k
zajištění provozu školy
povinné testování se týká rovněž zaměstnanců školy
zaměstnavatel nemůže umožnit vstup do školy neotestovanému zaměstnanci
všichni zaměstnanci přítomní ve škole jsou povinni dodržovat nastavená hygienická
opatření

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na těchto telefonních číslech:
Mgr. Tomáš Hosnedl, ředitel školy 728 482 282
Mgr. Monika Mackeová, zástupkyně ředitele školy 601 583 288
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