
DALŠÍ NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY

     Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

     zdá se, že koronavirová epidemie zvolna začíná ustupovat, a tak se vytváří možnost pro
částečný a opatrný návrat dětí a žáků do školy a obnovení prezenční výuky. Bohužel je třeba
zdůraznit  slovo  částečný  a  zároveň  si  připomenout,  že  bude  provázen  řadou  omezení
a nutností dodržovat hygienická a jiná pravidla.

     V pondělí 12. 4.  se do mateřské školy vrátí pouze děti nejstaršího ročníku MŠ, tedy ty,
které se narodily před 31. 8. 2015.  Pro děti v MŠ neplatí povinnost nosit roušky, ale platí
povinnost provádění testů. Mladší děti se zatím do MŠ nevrátí.

      Žáci 1. stupně ZŠ budou rozděleni do dvou skupin, které se budou po týdnu ve škole
střídat.  V prvním týdnu,  tj.  od 12.  4.  do školy půjdou žáci  1. a 2. ročníku.  V následujícím
týdnu, tj. od 19. 4. budou chodit do školy žáci 3., 4. a 5. ročníku. Toto střídání bude probíhat
až do případné změny nařízení MŠMT.

        Žáci II. stupně pokračují až do odvolání v distanční výuce beze změny.

     Výuka na I. stupni bude probíhat podle zásad, které platily v     lednu a únoru 2021. To  
znamená:

- Bude se vyučovat podle upraveného rozvrhu (bez odpoledního vyučování).
- Nebude se učit zpěv a tělesná výchova.
- Je zrušena ranní družina.
- Žáci vstupují do školy jednotlivě nebo po skupinách z jednotlivých tříd. 
- Platí  povinnost  nosit  roušky,  nyní  chirurgické  nebo  respirátory  s označením  FFP2

nebo KN95 po celou dobu pobytu ve škole, a to ve všech prostorách školy. 
- Platí dodržování hygienických pravidel: dezinfekce, rozestupy, větrání.
- Po celou dobu pobytu ve škole se žáci z jednotlivých tříd nesmí mísit ani potkávat.
- Bude zajištěno střídání na obědě a oddělené ŠD.

Podmínkou přítomnosti žáků ve škole je provedení antigenních testů:

- Testování bude provedeno antigenními neinvazivními testy.
- Žáci budou provádět test sami výtěrem z přední části nosu podle instrukcí třídních

učitelů.
- Leták k provádění testování s odkazem na videonávod je přílohou tohoto dokumentu.
- Testy budou prováděny a vyhodnoceny každé pondělí a čtvrtek u všech přítomných

žáků. 
- Žáci podstoupí testování v první vyučovací hodině ve třídě, v MŠ po vstupu do školky. 
- Pokud žák nebo dítě nebudou schopni sami si test provést, bude umožněna asistence

třetí  osoby,  tj.  zákonného  zástupce  či  jiné,  jím  pověřené  osoby.  Tato  jiná  osoba
s asistencí při testu musí vyslovit souhlas. 

- Vyhodnocení testu potrvá asi 15 minut. 
- Výsledek testu bude zapsán. 
- V případě negativního testu se žák (dítě) se bude moct zúčastnit výuky. 



- V případě pozitivního testu žák (dítě) neprodleně odejde do izolace. V co nejkratší
době si ho vyzvedne zákonný zástupce, který ho odvede domů. 

- Povinností zákonného zástupce bude okamžitě informovat praktického lékaře svého
dítěte o pozitivním testu. 

- Lékař zajistí testování PCR testem. 
- Výsledek tohoto testu neprodleně nahlásí zákonný zástupce škole.

 

- Pokud zákonný  zástupce  odmítne  provedení  testu,  nemůže  se  žák  (dítě)  účastnit
výuky. Pro tyto žáky nebude organizována distanční výuka.

Se svými případnými dotazy ohledně testování se obracejte na pedagogické pracovníky školy
nebo na vedení školy. 

Prosíme o pochopení situace, vaši trpělivost a spolupráci, bez nichž by se návrat žáků do
školy nemohl uskutečnit. 

Věřím, že společně všechno zvládneme.

Mgr. Josef Štěrba, ředitel školy

Přílohy: 1. leták pro zákonné zástupce

               2. leták pro žáky

               3. informační leták s postupem testování 

 4. videonávod k testování Testování žáků – YouTube

      

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=10s

