Vážení zákonní zástupci, chtěla bych vás seznámit s opatřeními, která se týkají nástupu žáků do
školy k presenční výuce od 12.4.2021.
Naše škola je malotřídní, proto žáci nebudou rotovat, ale vzdělávají se presenčně stále podle
rozvrhu.
Vyučování probíhá pouze v jejich třídách, nebo při dobrém počasí venku, o přestávkách všichni pouze
ve svých třídách.
Školní jídelna bude fungovat pro žáky takto:
1.a 2.ročník I. třída
Od 11,45 do 12,10

3.r. II. třída
12,30- 12,45

4.a 5.r. III. třída
12,30-12,45

Změna v rozvrhu:
Ve středu se odpolední vyučování 3.r. přesouvá na 5. vyučovací hodinu, žáci tedy končí v 12,35.
4.a 5. r. ve středu: dopolední vyučování do 12,35. (Posouvají se Pč ) Pro 5.ročník hodina volna začátek
odpoledního vyučování INF. od 13,35 do 14,20 .
Školní družina zatím pro žáky 1.a 2.r., aby byla zajištěna homogenita skupiny.
Dítě, které vykazuje příznaky, nebo uvádí, že pociťuje následující příznaky
se nebude presenční výuky účastnit, musí co nejrychleji opustit školu.
•
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•
•
•
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zvýšenou tělesnou teplotu,
suchý kašel,
dušnost,
zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem),
ztrátu chuti a čichu,
bolest v krku,
bolest svalů a kloubů,
rýmu (ucpaný nos),
bolest hlavy

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které platí od 12.4.2021 se omezuje i nadále
zpěv, jako součást vzdělávání a sportovní činnosti.
I nadále dle tohoto opatření platí zákaz vstupu třetích osob do škol. Vstup těchto osob je možný
pouze v nezbytně nutných případech např. jako doprovod při dopomoci při samotestování ( pouze
pro 1. r. )
Všichni zaměstnanci školy jsou očkováni oběma dávkami vakcíny.
. Cituji vyhlášku MZd: „ Žákovi se umožňuje osobní přítomnost ve škole pouze tehdy, pokud
nemá příznaky onemocnění COVID -19 a podstoupil ve frekvenci stanovené vyšetření
prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, který si provedl sám, nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola
a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření“

Testy se provádí v pondělí při nástupu k presenční výuce a ve čtvrtek.
V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu v pondělí, jde na PCR test.
Jeli dítě pozitivní ve čtvrtek, tak se dodržují pravidla karantény.
Dokládáme obrázky:

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MŠMT
- Dodržování zásad osobní a provozní hygieny
-Skupinová izolace, event. sociální distance
-Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na
mimořádných opatřeních MZd.
- testování žáků ( MZd)
-V případě konkrétních mimořádných situací, spojených s onemocněním covid-19 je škola
povinna postupovat podle pokynů Krajské hygienické správy.
Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid -19
-školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření nemoci - zajištění oddělení dítěte
vykazujícího známky aktuálního onemocnění od ostatních, zajistit dohled.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění
jako je zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma… ,ale při jejich zjištění :
Při příchodu -není dítě vpuštěno do školy, pokud je přítomen zák. zástupce
Příznaky patrné při příchodu, není přítomen zákonný zástupce žáka, škola je povinna
neprodleně informovat zák. zástupce o neodkladném vyzvednutí žáka ze školy.
Ve všech případech škola informuje zákonné zástupce o tom, že má telefonicky
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Obecné informace k testování:
Zakázána je osobní přítomnost žáků na vzdělávání při pozitivním testu, nebo neúčasti žáka
na testování.
Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvod neúčasti na testování bude
absenci škola evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola není povinna
zajistit distanční způsob vzdělávání dle zákona. Je vhodná podpora : např. zasláním
týdenních plánů.
Přeji pěkný slunečný víkend Mgr. Hana Kohoutová

