Vážení rodiče,
posíláme Vám informace k nástupu žáků od 12. 4. 2021.
V týdnu od 12. do 16. 4. přijdou do školy žáci 1. P, 1. B, 2. A, 3. A. 3. B, 5. A, 7. D, 8. C, 8. D a 9. D, ostatní žáci školy
zůstávají na online výuce
Podmínkou účasti žáka v prezenční výuce je absolvování antigenního testu ve škole. Testovat škola musí žáky každé
pondělí a čtvrtek před první hodinou. Pokud žák přijde do školy v jiný než testovací den, dostaví se k testování
k hospodářce školy. Škole byl dodán test do přední části nosu (nikoliv do nosohltanu) „Singclean“ test. Instruktážní video
si můžete prohlédnout zde: https://youtu.be/BmDnd140UH4.
Dětem vše ukáže a vysvětlí jejich třídní učitel.
Průběh testování dětí:
PONDĚLÍ 12. 4., ČTVRTEK 15. 4.:
Žáci přijdou do školy v 7.40, čekají před vchody na příchod učitele. Do budovy nevstupují. V prostorách školy se
pohybují s ochranou úst – chirurgickou rouškou.
Příchod do školy:
Žáci 1. P – vchod pro ŠD,
Žáci 1. B, 2. A a 5. A – hlavní vchod
Žáci 3. A, 3. B – atrium D
Žáci DT – atrium C
Místo testování
1. P – testování v 1. P
1. B – ve třídě 1. B a 1. A
2. A - ve třídě 2. A a 2. B
3. A – ve třídě 3. a II. oddělení ŠD
3. B – ve třídě 3. B a 4. B
5. A – ve třídě budova C – 6. B a informatika
DT – ve svých kmenových třídách
Pokud přijdou rodiče dětem pomoci s testováním, je pro ně vyhrazena třída 6. A – vstup bočním vchodem u
garáží. Rodiče žáků PT vstupují do školy vchodem pro ŠD. Vstup rodiče pouze s respirátorem.
Doba testování: asi 20 minut, žáci si mohou vzít knihu nebo hru.
Kdo se testovat nemusí:
- děti, které prodělaly Covid-19 a mají od posledního pozitivního testu méně než 90 dní - dítě má negativní POC
antigenní test nebo PCR test ne starší než 48 hodin, které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle
aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů
Pokud žák splňuje jednu z těchto podmínek, přijde ráno do testovací místnosti své třídy a učiteli předá potvrzení lékaře,
lékařskou zprávu nebo doklad o pozitivním testu.
Je možné, aby si žák přinesl vlastní antigenní test, který je schválený MZ, a ve škole se tímto testem sám nebo za
přítomnosti rodiče otestuje. Seznam povolených testů je na webu MZ.
Testování je samoobslužné, děti se testují samy, pod dohledem učitele. Pedagogičtí pracovníci dětem odběr z nosu
dělat nebudou. Nabízíme rodičům účastnit se testování a pomoci svým dětem.
Co se děje po testování:
Tato situace se liší po pondělním a po druhém testování.

KAŽDÉ PONDĚLÍ:
Pokud je žák negativní, zůstává ve škole.
Pokud je žák pozitivní, škola kontaktuje zákonného zástupce. Se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i
předem) může žák opustit školu. V opačném případě žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Rodič
je povinen následně dítě poslat na PCR-test a neodkladně sdělit výsledek škole. Zbytek třídy se učí do sdělení výsledku
PCR testu pozitivního spolužáka. Pokud se nákaza potvrdí, rodič IHNED informuje školu a do karantény jde celá třída.
KAŽDÝ ČTVRTEK:
Pokud jsou všichni žáci negativní, zůstávají na výuku ve své třídě.
Pokud je mezi nimi jeden pozitivní žák, kontaktujeme rodiče a VŠICHNI ŽÁCI třídy musí opustit školu. Žák čeká na
příchod rodiče, nebo odchází žák sám (v případě, že má škola souhlas zákonného zástupce). Rodič pozitivního žáka je
povinen dítě poslat na PCR-test a sdělit výsledek škole. Škola dle výsledku testu informuje žáky/zákonné zástupce, zda
příští den přijdou do školy, nebo nastupují povinnou karanténu.
VÝUKA:
Učíme podle rozvrhu, který je zveřejněn na webových stránkách tříd I. stupně a na Google Učebně pro žáky II. stupně.
ŠKOLNÍ DRUŽINA:
Ve dnech testování žáků nemůžeme zajistit ranní družinu. V ostatní dny provoz ŠD probíhá: ranní ŠD příchod od
6.30 do 7.15. Odpolední družina bude v provozu do 16.30 hod.
Přehled pro odpolední družinu:
1. P - 1. oddělení - J. Večeřová
3. B - 2. oddělení - J. Schnelly + M. Fišerová
1. B - 3. oddělení (ve třídě 2. B) - K. Janíková
2. A - 4. oddělení (2. A) - O. Stránská
3. A - 5. oddělení (3. A) - N. Hrivňáková
ŠKOLNÍ JÍDELNA:
Žáci v prezenční výuce byli přihlášeni na obědy. Prezenčně chodící žáci obědvají ve školní jídelně. Svačinky jsou
zajištěny. Ostatní mají i nadále možnost vyzvedávat obědy (výdej u rampy).
Pokud budete mít nějaké dotazy, obraťte se na třídní učitele nebo vedení školy.
Vážení rodiče,
vím, že informací je velké množství. Naší snahou je vytvořit maximálně bezpečné a pohodové podmínky pro nástup
žáků do školy a zároveň respektovat veškerá nařízení MŠMT a MZ. Nezbytné kroky (testování) jsou podmínkou pro již
dlouho očekávaný příchod žáků. Uděláme vše pro to, aby jejich adaptace na prezenční vzdělávání ve škole po delší
době proběhla co nejdříve, a zároveň bezproblémově a citlivě. Znovunavázání sociálních kontaktů a vytvoření dobrého
školního klimatu je nezbytnou podmínkou efektivní výuky.
Děkuji za velkou pomoc vašim dětem při distančním vzdělávání i vstřícnou komunikaci a věřím, že i následující období
společně zvládneme, i přes veškeré komplikace a překážky, které nám tato doba přináší.
Se srdečným pozdravem
Mgr. Lenka Špačková

