INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Od 12. dubna bude v rámci 1. fáze rozvolnění umožněna osobní přítomnost na vzdělávání
všem žákům 1. stupně.
Režim provozu školy
Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Rozvrh hodin bude podle stejného schématu jako před Vánoci, bez odpoledního
vyučování, s možnými odchylkami na výdej obědů ve školní jídelně.
Školní družina bude v provozu pro přihlášené žáky (viz dotaz v e-mailu ze dne
6.4. 2021).
Školní jídelna bude v provozu pro přihlášené žáky, třídy se budou časově míjet, nošení
roušek a hygienické požadavky jsou stejné jako před uzavřením školy.
Každá dospělá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty
respirátorem. Žáci musí mít minimálně chirurgickou roušku nebo obdobný
prostředek, který brání šíření kapének, např. certifikovanou nanoroušku (musí splňovat
požadavky normy ČSN EN 14683+AC). Tato opatření platí pro všechny vnitřní prostory
školy a školní jídelny, s výjimkou doby konzumace svačiny a oběda.
Do školy nemůže přijít žák, který vykazuje příznaky infekčního onemocnění (jako je
např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti
svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). V případě, že žák ve škole vykazuje
příznaky onemocnění, bude izolován od ostatních a budou kontaktováni zákonní zástupci,
aby si dítě bezodkladně vyzvedli ze školy a aby konzultovali další postup s ošetřujícím
lékařem.
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergií (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze
v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
Je nutno dodržovat zásady osobní a provozní hygieny – mytí a desinfekce rukou,
omezení kontaktů mezi skupinami, časté větrání, důkladný úklid všech školních prostor.
Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně provést u žáků
testování antigenními testy (dále jen AG testy). Testování žáků
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence
zdravotnického personálu.
Testování žáků je povinné 2x týdně - v pondělí a ve čtvrtek - bezprostředně
po příchodu žáka do třídy, tj. v 1. vyučovací hodině. Nebude-li žák přítomen v den termínu
testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
Pokud žák odmítne testování, nemůže se účastnit prezenční výuky. Taková absence
bude evidována jako omluvená, škola ale nemá povinnost zajistit tomuto žákovi distanční
způsob vzdělávání.
Při testování žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně je umožněna asistence při provádění testu třetí
osobou (zákonným zástupcem či jinou pověřenou osobou). Pro zákonného zástupce
či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy. Testování
s asistencí rodiče bude probíhat ve školní družině. Po shlédnutí instruktážního videa,
na něž je odkaz na konci tohoto sdělení, ovšem uvidíte, že opravdu není čeho se bát
a každé dítě to hravě zvládne.
Testování nemusí absolvovat žáci:
a) kteří doloží, že v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19,
b) kteří doloží negativní AG test nebo RT-PCR test ne starší než 48 hodin.

V případě pozitivního výsledku AG testu bude testovaný žák umístěn do izolační
místnosti a škola informuje zákonného zástupce. Zároveň škola vydá tomuto žákovi
nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován. Zákonný
zástupce je povinen informovat o pozitivním AG testu ošetřujícího lékaře a ten rozhodne
o indikaci PCR testu. Žák s pozitivním výsledkem AG testu se může vrátit k prezenční
výuce buď po předložení negativního PCR testu, nebo po skončení karantény.
V případě, že v pondělí při zahájení prezenční výuky bude mít některý žák pozitivní AG
test, opustí výuku pouze on. V případě, že se ve třídě objeví pozitivní test ve čtvrtek,
vztahuje se nutnost izolace na celou třídu (všichni žáci byli v kontaktu s pozitivně
testovaným v předchozích dvou dnech a musí opustit školu). Rodiče všech žáků dané
třídy budou kontaktováni, aby si děti ve škole převzali. V případě, že má žák souhlas
zákonného zástupce, a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů,
může žák opustit školu sám.
V případě, kdy PCR test potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, je zákonný
zástupce žáka povinen o tomto okamžitě informovat školu.
V případě, kdy PCR test nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, sdělí toto
zákonný zástupce neprodleně škole. Ta následně informuje všechny dotčené žáky a jejich
zákonné zástupce. Žáci se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce.
Testování se netýká žáků, kteří budou chodit individuální konzultace.
Ošetřovné
Nárok na ošetřovné je v případě, kdy dítě bude pozitivně testováno nebo bude mít celá
třída nařízenou karanténu. Další otázky týkající se ošetřovného viz webové stránky MPSV:
https://www.mpsv.cz/osetrovne
Zpátky ve škole – adaptační období
V době adaptačního období budou učitelé zařazovat do výuky aktivity na posilování
vztahů, komunikace a spolupráce a aktivity na podporu přechodu na běžnou výuku.
Minimálně v průběhu prvního adaptačního týdne nebudou žáci ústně ani písemně
zkoušeni.
Všechny děti i jejich zákonní zástupci mají možnost v případě zájmu kontaktovat
pedagogy nebo specializované linky (např. linka bezpečí, linka důvěry, linka centra
Locika) a požádat o pomoc při řešení nastalého problému.
Odkaz na instruktážní video
https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

Odkaz: Více pro rodiče
https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Odkaz: Více pro žáky
https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

