Informace a podmínky návratu ŽÁKŮ ZŠ do školy v pondělí 12.4.2021
Vážení rodiče,
chceme Vás informovat o průběhu návratu všech žáků naší školy k prezenční výuce.
V 1.fázi otevření školy musíme dodržovat tato opatření:
1. Máme povinnost testovat žáky, zaměstnance ZŠ, ŠJ 2x týdně antigenními testy. Výjimku
mají osoby, které prodělaly Covid-19, uplynula u nich doba izolace od prvního potvrzeného
pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní ( musí se prokázat potvrzením od lékaře
s datem, do kdy mu výjimka trvá).

-

-

Průběh a organizace testování:
v pondělí a čtvrtek přivedete ráno dítě NEJPOZDĚJI DO 7:30 hod. zadním vchodem
do šaten, kde mu uděláte výtěr z nosu nebo krku (máme testovací sady Singclean) a vzorek
předáte pověřenému pracovníkovi, starší žáci mohou přijít sami a udělat si výtěr z nosu
nebo krku pod dohledem pověřeného pracovníka školy
vyčkáte v šatnách nebo venku cca 15 min na výsledek testu
při negativním výsledku dostane žák pokyn, že může jít do třídy
ostatní dny (úterý, středa, pátek) můžete posílat dítě do školy až po 7: 15 hod., nicméně
škola od 6:30 hod. bude otevřená s dozorem na chodbách, děti si půjdou hrát přímo do tříd
Není třeba se ničeho bát. Děti v žádném případě odběry nestrašte, pojměte to jako hru
s odměnou, můžete si to doma i natrénovat. Nemusíte mít obavy, odběr je šetrný,
do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou
vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi
snadná a hlavně rychlá – výsledky jsou do 15 minut.

-

při pozitivním výsledku testu budete vyzváni k oznámení skutečnosti dětskému lékaři,
který Vám dá žádanku na PCR test (viz. příloha Testování diagram)
Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže
být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je však nemožnost účasti na prezenčním
vzdělávání, distanční výuka by byla poskytována pouze v případě, pokud by byla celá třída
v karanténě. Všichni si přejeme, aby se děti do školy vrátily. Proto potřebujeme Vaši
spolupráci a vstřícnost. Rodiče často více změny trápí a neadekvátně řeší nějakou
nestandartní situaci, zatímco dítě se lehce situaci přizpůsobí a přejde ji s nadhledem.

2. Ranní družina není poskytována. Všem žákům bude umožněn vstup do budovy školy
od 6:30 hod. vchodem přes šatny. Po přezutí půjdou rovnou do svých tříd, kde si umyjí ruce
desinfekčním mýdlem. Tam si nachystají věci a mohou si povídat se spolužáky a hrát se
školními hrami.
3. Výuka bude probíhat podle původního rozvrhu hodin. Místo hodin TV budou třídy chodit
ven nebo si udělají náhradní program se svými učitelkami. V HV je zakázán zpěv, žáci se
budou věnovat rytmizaci a jiným aktivitám dle učebního plánu.

4. Po celou dobu pobytu ve školní budově budou dodržovat všechny osoby (žáci i dospělí)
zakrytí úst a nosu. Denně si proto budou žáci nosit minimálně 1 chirurgickou roušku,
nebo nanoroušku, nejlépe 2 kusy a sáček na uložení náhradní nebo použité (pokud nedojde
ke změně vládního opatření).
5. V každé třídě se bude po dobu přítomnosti žáků často větrat, minimálně jednou
za půlhodinu po dobu 5 minut.
6. Na oběd budou žáci odvedeni pedagogem postupně po ročnících od 11.45 do 13.30 hod.
(dle Času odchodů ze školní budovy v přiloženém dokumentu – pečlivě čtěte).
7. Před vstupem do jídelny si žáci umyjí ruce. Stoly v jídelně budou před příchodem další
skupiny personálem vydezinfikovány.
8. Žáci, kteří nebudou ve školní jídelně obědvat, budou dle instrukcí zákonného zástupce
pouštěni domů. Zákonný zástupce do deníčku uvede způsob a čas odchodu žáka domů.
9. Odpolední ŠD není z organizačních důvodů pro žáky 4.a 5.roč. poskytována.
10. V odděleních ŠD se musí dodržovat homogenní skupiny tříd. Jednotlivá oddělení budou
chodit často ven na hřiště, do přírodovědné učebny, na procházky.
11. Zájmové kroužky budou probíhat dle rozpisu, většina kroužků bude probíhat rotačně
(viz. Zájmové kroužky ŠD v 1.fázi otevírání škol 12.4.2021).
12. Při vyzvedávání svých dětí rodič čeká venku, vstup osob do budovy je jen v krajním
případě.
13. Objeví-li se u žáka příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel,
dušnost…) během vyučování, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonní zástupci
budou požádáni o jeho okamžité vyzvednutí.
V případě zájmu, je dokument s oficiálními informacemi MŠMT o 1.fázi otevírání škol a
režimových opatření dostupný - http://testovani.edu.cz (Jak na to ve škole).
O případných změnách vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a přes
ŠkoluOnline.
Děkujeme za pochopení a trpělivost během těchto mimořádných opatření.
Zpracovala dne 8.4.2021

Mgr. Ivana Zenáhlová, ředitelka školy

