Prezenční výuka od 12. 4 2021 - opatření a zásady
vyplývající z platných zákonů a nařízení vlády
1

Do školy může jenom dítě zdravé, bez teploty nepřesahující 37 o Celsia

2

Do školy nemůže dítě s jakýmikoli příznaky COVID-19 (viz uvedená tabulka)

3

Prosíme rodiče, aby zajistili pro své děti ochranné prostředky dýchacích cest (nos,
ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).
Je možno použít i ochrannou lékařskou roušku. Nemohou být roušky látkové.
Doporučujeme, aby, pokud možno, každé dítě mělo roušku.

4

Dítě bude povinno se přímo ve škole podrobit 2x týdně testování antigenním testem
Testovacími dny jsou: pondělí a čtvrtek
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence
zdravotnického personálu.
V případě testování některých dětí je umožněna asistence při provádění testu třetí
osobou (zákonný zástupce)

5

Testování žáků
Pokud se dítě nepodrobí testování, nemůže být do školy vpuštěno (výjimky
neexistují)
Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování
Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti
na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci
škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob
vzdělávání dle zákona, ale může mu poskytnout přiměřenou formu studijní podpory
– např. posílání týdenních plánů, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické
intervence, využití individuální konzultace atp.
Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování
nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti
na prezenčním vzdělávání.
K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy,
pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

6

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19
izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více
než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí
osoba prokazatelně doložit nejdéle při prvním testování. Pokud ji škole nedoloží, tak
se účastní testování dle harmonogramu školy.

7

V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 nebo akutních příznaků nesmí dítě
zůstat ve škole, zákonný zástupce se ho neprodleně vyzvedne, do té doby je dítě
izolováno v izolační místnosti

8

Postup při testování:
- V naší škole každé Pondělí a Čtvrtek
- Testování je prováděno před a během první vyučovací hodiny
- Žáci se testují okamžitě při příchodu
a) Do školní družiny – poté ve třídě již nebude testováno
b) Do třídy
- Během testování může pomáhat „třetí osoba“
- Mezi testovanými žáky budou dodržovány dostatečné rozestupy
- Při pozitivním výsledku je dítě okamžitě izolováno, zákonní zástupci jsou
okamžitě kontaktováni pedagogem provádějícím testování k okamžitému
vyzvednutí dítěte ze školy

9

Do školy nemůže být vpuštěna tzv. „třetí osoba“, která je nezbytným doprovodem
žáka, pokud nemá zakryty dýchací cesty takovým ochranným prostředkem dýchacích
cest, který je aktuálně požadován – FFP2, KN 95

10 Procvičte a seznamte své dítě s tím, jak asi bude testování probíhat (pro nácvik
využijte vatovou tyčinku), odkaz na instruktážní video, přílohu

11 Škola zajistí:
-

Desinfekci a úklid prostor, budov
Pořízení a provedení antigenních testů testování bude probíhat testy:
Lepu Medical, SARS-CoV-2 Antigen Parid Test Kit
Dodržování základních hygienických pravidel

