Informace k provozu školy od 1. 9. 2021
Hygienická opatření
Aktuálně jsou v platnosti následující plošná nařízení MZd a usnesení vlády viz ZDE. Na základě
nich jsou žáci povinni nosit ve společných prostorách školy (chodby, šatny, jídelna atp.)
ochranu dýchacích cest, přičemž žáci do 15 let mohou k tomuto účelu použít chirurgickou
roušku anebo respirátor splňující dané normy ČSN EN 14683+AC (KN95/FFP2). Žákům, kteří
dosáhli věku 15 let, se stanovuje povinnost nosit jedině respirátor. Ochrana dýchacích cest se
nevyžaduje na pokojích v ubytovacích zařízeních (např. adaptační kurz, plavecký kurz, škola
v přírodě apod.).
Všechna dosavadní hygienická opatření přijatá školou během pandemie COVID-19 s účinností
již od 1. 9. 2020 (dezinfekce, 3R, standard úklidu, větrání atp.) viz ZDE zůstávají i nadále
směrodatná.

Screeningové testování v září 2021
Škola je povinna dle nařízení MZd ze dne 16. 8. 2021 ZDE před zahájením výuky a za dodržení
zvýšených hygienických standardů zajistit realizaci preventivního screeningového testování
tzv. rychlými antigenními testy (RAT), a to samoodběrem. K dispozici jsou testy
typu GENRUI. Instruktážní video ZDE.
Testování bude probíhat u všech žáků (a pracovníků školy) před začátkem vyučování (tj. pokud
se někdo dostaví se zpožděním, bude testován dodatečně pověřenou osobou). K testování
mohou přistoupit pouze žáci nevykazující žádné příznaky onemocnění covid-19, seznam
symptomů ZDE. Žáci se budou testovat sami za instruktáže pověřeného pedagogického
pracovníka školy, a to ve dnech:
•
•
•

středa 1. září s výjimkou žáků 1. tříd, ti se budou testovat 2. září
pondělí 6. září
čtvrtek 9. září

Nedostaví-li se některý žák do školy v den plánovaného screeningového testování, bude
následně testován 1. den svého příchodu do školy před začátkem vyučování (např. 2. září, 3.
září atp.). Tito žáci se sami ihned po svém příchodu ze šaten hlásí v kanceláři školy.
Výjimky z testování:
• osoby, které prokazatelně doloží negativní výsledek RT-PCR testu anebo RAT
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeným poskytovatelem
zdravotních služeb v odběrovém místě, přičemž negativní výsledek RT-PCR testu nesmí být
starší 7 dnů, u antigenního testu je stanovená platnost max. 72 h
• osoby, které doloží laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, přičemž u
nich již uplynula doba izolace (podle platného mimořádného opatření MZd) a od prvního
pozitivního RAT nebo RT-PCR testu zároveň neuplynulo více než 180 dní
• testování se dále neprovádí u osob, které se prokážou vystaveným certifikátem MZd o
provedeném očkování proti onemocnění covid-19, a současně uplynulo nejméně 14 dní
od 2. dávky vakcíny (v případě dvoudávkového schématu) nebo 14 dní od aplikace
očkovací látky v případě jednodávkového schématu
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Žákům, kteří se testování nepodrobí, je umožněna účast na prezenčním vyučování
v následujícím režimu:
• nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s min. 1,5 m odstupem od ostatních,
nesmí použít sprchy
• nesmí zpívat
• musí nosit respirátor splňující příslušné normy (např. FFP2, KN95) po celou dobu
přítomnosti ve vnitřních prostorech školy (s výjimkou konzumace jídla ve školní jídelně)
Případný pozitivní žák bude od skupiny izolován při stálé účasti dohledu pověřeného
pracovníka a bude mu vystaveno potvrzení o pozitivním výsledku RAT testu. Urychleně se
kontaktují jeho zákonní zástupci, kteří mají povinnost zajistit ověření výsledku antigenního
testu provedením RT-PCR testu ve zdravotnickém zařízení k tomu určeném a informovat
školu o výsledku testu.
O karanténě žáků a následných krocích rozhoduje příslušná KHS dle aktuálních nařízení
MZd.

Výdej obědů
Všichni žáci si musí obědy přihlásit přes portál strava.cz. Není možné samoobslužné
odebírání příborů strávníky. Žáci a jejich zákonní zástupci podléhající nařízené izolaci
(karanténě) si oběd nemohou vyzvednout.
Cizí strávníci mají pro konzumaci jídel vyčleněný zvláštní prostor.

Družina
Žáci navštěvující ranní družinu budou testováni ve stanovených dnech až po příchodu do třídy,
nikoli v družině. Odpolední družina prozatím probíhá bez omezení, doporučuje se
minimalizovat prolínání jednotlivých skupin (třídy) dětí.

Povinnosti zákonných zástupců
•
•
•

•
•

Pokud došlo ke změně kontaktních údajů (zejména tel. číslo), neprodleně
oznámí tuto skutečnost tř. učiteli.
Zákonní zástupci jsou povinni žáka s pozitivním RAT testem ze školy vyzvednout a
zajistit RT-PCR testování, přičemž o výsledku urychleně informují školu.
Rodiče neposílají do školy děti jevící některý ze symptomů onemocnění COVID-19
viz ZDE. Žák jevící příznaky infekčního onemocnění není do školy vpuštěn. Žákovi
s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy
pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí, příslušné potvrzení vydává
praktický lékař pro děti a dorost, zákonní zástupci jsou povinni ho zajistit.
Rodiče prokazatelně informují tř. učitele o uplatnění výjimky z testování žáka
(očkování, prodělání onemocnění covid-19 aj.).
Pokud žák odmítne nošení ochrany dýchacích cest v průběhu vyučování, bude izolován
od ostatních žáků a budou kontaktováni zákonní zástupci, přičemž se následně nejedná
o automaticky omluvenou absenci.
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