OTEVÍRÁNÍ ŠKOL OD 12. 4. 2021
Od pondělí 12. 4. 2021 je umožněna „rotační výuka“ žáků 1. stupně základních škol. V pondělí 12. 4.
2021 nastupují jako první prezenční výuku žáci 4.A, 4.B a 5. třídy. V pondělí 19. 4. 2021 nastoupí
prezenční výuku žáci 1., 2. a 3. třídy.
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY
Žáci jsou povinni během pobytu ve škole, školní družině a školní jídelně nosit minimálně chirurgickou
roušku (viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest).
Žáky si budou třídní učitelky vyzvedávat před vchodem do šaten tak, aby byl minimalizován kontakt
mezi žáky jiných tříd.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy, školní družiny či školní jídelny si každý důkladně
20 – 30 sekund umyje ruce teplou vodu a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou,
a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy školy vstoupit!
Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde k izolaci od
ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s
ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zákonný zástupce pak musí telefonicky
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
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).
Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve
čtvrtek. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude
docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na
potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat KHS - viz
https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf
Instruktážní videa a letáky k centrálně distribuovaným Ag testům:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=8s
https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf
Pokud žák v testovací dny chybí anebo se do školy dostaví až později, bezprostředně po příchodu do
školy si pod dohledem určené osoby provede test. V případě, že se žák dostaví v určený den testování
do školní družiny před začátkem vyučování, je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny.
Takový žák se již v daný den dalšího testování ve škole neúčastní.
U skupin žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci
evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá dle zákona povinnost zajistit žákovi
distanční způsob vzdělávání.
Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky
onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v
rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování
izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním
výsledkem. Tuto skutečnost musí žák písemně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní
testování dle harmonogramu školy.
Školní družina je otevřena pro žáky, jichž se týká prezenční výuka.
Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách
a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské
škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, 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.
Možné jsou individuální konzultace ve formátu jeden žák, jeden učitel či skupinové konzultace pro
žáky 2. stupně ohrožené horším prospěchem, či žáků devátých tříd maximálně ve skupině 6 žáků.
Tito žáci se testování neúčastní, nicméně musí dodržovat daná hygienická pravidla.

