Informace k provozu ZŠ a MŠ od pondělí 12. 4. 2021
Vážení rodiče,
do školy se vracejí k prezenčnímu vzdělávání žáci celého 1. stupně.

Provoz základní školy









žáci budou povinně nosit po celou dobu pobytu ve škole zdravotnickou obličejovou masku
(roušku) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, každý žák bude mít s sebou 1 náhradní
roušku a vlastní sáček na odložení roušky
zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) budou povinně nosit po celou dobu
pobytu ve škole respirátor nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek)včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných
norem (např. FFPP2/KN 95), které brání šíření kapének
je zakázán zpěv a tělesná výchova (TV nahrazena pobytem venku, doporučuji sportovní obuv)
odpadají všechny zájmové kroužky
ve školní jídelně se budou stravovat pouze žáci v prezenční výuce
odložení roušky je možné v případě konzumace stravy

Testování žáků:









Vždy v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy se budou žáci sami testovat
preventivními antigenními „Lepu“ testy (které obdrží od školy) pod dohledem určeného
pedagogického pracovníka.
V testovacích dnech (pondělí a čtvrtek) se žáci dostaví do školy nejpozději v 7.40
hodin!!! Toto se netýká žáků v ranní družině.
V případě testování mladších žáků (1. až 3. ročník) je umožněna asistence při provádění
testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena
zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
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 prokazatelně
doložit v den nástupu do školy (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v
listinné či elektronické podobě, atp.).
Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v
první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem
vyučování, test bude proveden při příchodu do družiny.
Pokud bude u žáka test v pondělí pozitivní, odchází domů a musí podstoupit PCR test .
Pokud bude žák pozitivní ve čtvrtek, odchází domů celá třída a pozitivně testovaný žák
musí podstoupit PCR test. V případě, že tento test bude pozitivní, čeká se na pokyn
hygienika. V obou případech budou neprodleně po zjištění informováni zákonní zástupci.

Školní družina:
Z personálních důvodů a za dodržení podmínky neslučování více tříd je provoz ranní i odpolední
družiny pro přihlášené žáky zajištěn takto:
Ranní družina:





1. ročník – žáci ve své třídě
2. a 3. ročník – žáci ve své třídě
4. a 5. ročník - nezajištěna
Vychovatelka školní družiny zajišťuje nad žáky z uvedených ročníků dohled.

Odpolední družina:




1. ročník – žáci ve školní družině, provoz bez omezení
2. a 3. ročník – provoz do 13.30 hodin, žáci ve své třídě
4. a 5. ročník - nezajištěna

Prosíme rodiče 2 a 3. ročníku, aby pro odpolední kontakt používali zvonek na budově školy s nápisem
„Základní škola“.

Provoz mateřské školy
Vážení rodiče,
od pondělí 12. 4. 2021 se do školky vrátí pouze děti v povinném předškolním vzdělávání.
Děti nemusí mít roušky.


zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) budou povinně nosit po celou dobu
pobytu ve škole respirátor nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek)včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných
norem (např. FFPP2/KN 95), které brání šíření kapének

Testování dětí:






Vždy v pondělí a ve čtvrtek bezprostředně po příchodu do školky se budou děti sami
testovat preventivními antigenními „Lepu“ testy (které obdrží od školy) pod dohledem
určeného pedagogického pracovníka.
Je umožněna u malých dětí asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či
jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto
asistencí souhlasit).
Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly 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 dítě (zákonný
zástupce) prokazatelně doložit v den nástupu do školy (Potvrzení od lékaře, lékařská
zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.).
Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v
první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.



Pokud bude u dítěte test v pondělí pozitivní, odchází domů a musí podstoupit PCR test .
Pokud bude dítě pozitivní ve čtvrtek, odchází domů celá třída a pozitivně testované dítě
musí podstoupit PCR test. V případě, že tento test bude pozitivní, čeká se na pokyn
hygienika. V obou případech budou neprodleně po zjištění informováni zákonní zástupci.

Prosím posílejte do školy i školky děti zdravé, bez známek kašle, rýmy,
horečky atp. Děkuji za pochopení.
Petra Roušalová, ŘŠ

