Informace k nástupu do školy 12. dubna 2021
Od pondělí 12. dubna bude probíhat výuka opět v prostorách školy. Tělesná a hudební výchova
nebudou vyučovány. Při hezkém počasí budeme chodit ven, proto si děti donesou do školy náhradní
oblečení na vycházky a pobyt venku.
Každý žák musí mít při vyučování chirurgickou roušku (případně respirátor). Prosíme, aby děti měly
vždy tři roušky na den. Dvakrát týdně bude také probíhat testování.
Testy budou prováděny vždy v pondělí a ve čtvrtek každý týden. Děti se budou testovat samy ráno po
příchodu do školy. První a druhá třída v tyto dny přijde do školy v 7:15, třetí a čtvrtý ročník bude
přicházet v 7:30 a pátý ročník v 7:45.
Ostatní dny zůstávají příchody i začátky vyučování jako před online výukou. První a druhý ročník
příchod v 7:30, začátek vyučování v 7:45. Třetí a čtvrtý ročník příchod v 7:45, začátek v 8:00. Pátý
ročník příchod v 8:00, začátek vyučování v 8:10.

Příchody do školy od pondělí 12.4.2021 do odvolání:

ročník pondělí úterý

středa čtvrtek pátek

1. a 2.

7:15

7:30

7:30

7:15

7:30

3. a 4.

7:30

7:45

7:45

7:30

7:45

5.

7:45

8:00

8:00

7:45

8:00

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ 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). Pro zákonného
zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy. V případě naší
školy budou tyto testy prováděny v prostorách zastřešeného dvorku před vchodem do budovy.
Je tedy možné, aby se žák otestoval v pondělí a ve čtvrtek ráno v prostorách školy za asistence rodiče
nebo zákonného zástupce a za dohledu pedagogického pracovníka. V tomto případě si musí test
zajistit sami rodiče dítěte. Test musí být na seznamu schválených testů (k nahlédnutí také na
stránkách školy). Po vyhledání toho správného testu napište jeho číslo a doneste se samotným
testem do školy.
Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první
den jeho přítomnosti. Dále pokračuje podle rozvrhu testování s ostatními. Pokud žák nebude

přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod
dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
V případě pozitivního výsledku testu pozitivně testovaný žák izolovaný od ostatních osob v izolační
místnosti. V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční
výuky v daném týdnu (tzn. čtvrtek), vztahuje se izolace a opuštění výuky na všechny děti a žáky, kteří
byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích
2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci v délce
nařízené ministerstvem a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním
výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva,
zpráva z laboratoře). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
Pokud rodiče žáků nebo žáci odmítnou testování, nebude jim umožněn vstup do školy. V tomto
případě učitel zajistí podporu vzdělávání žáka. Žák dostane sepsaný seznam úkolů, bude mu
nabídnuta možnost se připojit do některých hodin online, může využít individuální konzultace.
Hodiny, které nebude ve škole, budou brány jako omluvené.
Školní družina je zajištěna pro žáky 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci školní družinu nemohou zatím
navštěvovat vzhledem k nedostatku nepedagogického personálu včetně školního asistenta. Po
návratu školního asistenta bude družina zajištěna i pro žáky 3. a 4. ročníku. O návratu budeme
informovat na stránkách školy a na facebooku.
Obědy jsou zajištěny pro všechny ročníky. Zájmové kroužky probíhat nebudou. Při výuce bude
zachovávána homogennost skupin. Žáci budou setrvávat pouze ve svých spojených ročnících.
Prosíme proto rodiče i děti, aby dbali na dodržování těchto zásad i při cestě do školy a ze školy.

Konec vyučování od pondělí 12.4.2021 do odvolání:

ročník

konec vyučování

1. a 2.

11:30 (resp. 12.25)

3. a 4.

12:35

5.

12:45

