Vážení rodiče,
přinášíme Vám slíbené další informace ohledně pondělního nástupu dětí 1. stupně do školy.
Kromě prezenčního vzdělávání dětí 1. stupně bude umožněno vzdělávání předškolních dětí
mateřské školy. Dále bude umožněna osobní přítomnost dětem mateřské školy a žákům
1. stupně těch rodičů, kteří jsou zaměstnání v IZS (viz níže).
Přítomnost dětí v mateřské škole a žáků v základní škole je podmíněna účastí na testování
a negativním výsledkem testu.
Výuka bude probíhat v rotačním režimu následujícím způsobem:
Žáci 1. stupně – rotační výuka
• První týden (12. 4. – 16. 4.) budou do školy docházet třídy 2., 4. a 5. ročníku, doma
na distanční výuce zůstávají 1. a 3. třída.
• Druhý týden (19. 4. – 23. 4.) budou ve škole na prezenční výuce 1. a 3. třída, doma
na distanční výuce zůstanou třídy 2., 4. a 5. ročníku.
Vstup do školy
•
•

•

•

Škola bude pro děti otevřena od 7.30, pro děti docházející do školní družiny od 6.00.
Testovacími dny jsou pondělí a čtvrtek.
o Žáci, kteří se testují sami pod dohledem pedagoga, nebo které testuje pedagog,
vstupují do školy hlavním vchodem (od lékárny). V šatně si odloží svrchní oděv,
přezují se a odcházejí do své třídy, kde v pondělí a ve čtvrtek bude probíhat
i testování.
o Žáci, kterým pomůže s testováním rodič, vstupují zadním bočním vchodem od
hřiště - vchod k tělocvičně (nikoli vchodem ke školní družině). Následně vyčkají
na výsledek testu a poté odcházejí vnitřkem školy do šatny, zde odloží vrchní
oděv, přezují se a odcházejí do své třídy. Rodičům je mimo testovací místo
vstup do školy zakázán.
Pokud to bude možné, žáci 2. ročníku by do budovy vcházeli v 7.30, 4. ročníku v 7.35
a 5. ročníku v 7.40. V dalším týdnu pak žáci 1. ročníku v 7.30, žáci 3. ročníku 7.40.
V případě problematického dopravního spojení není nutné tyto časy dodržet, aby děti
za nepříznivého počasí nečekaly venku.
V případě, že budete mít o přítomnost u testování zájem, nahlaste tuto informaci
třídnímu učiteli do pátku 9. 4. 2021 do 14.00 hodin.

Testování
•
•
•

Testovacím dnem je pondělí a čtvrtek. Pokud nebude dítě v testovací dny přítomno ve
škole, bude dotestováno až do školy přijde.
Naše škola obdržela tzv. Singclean testy, tedy děti budou testovány těmito testy.
Instruktážní video a leták jsou níže v textu, v příloze a na webových stránkách.
Testování za pomoci rodiče – rodič si u přítomného pedagoga vyzvedne test
a v oddělených prostorech u tělocvičny pomůže dítěti s provedením testu. Ten pak
odevzdá přítomnému pedagogovi a žák s negativním výsledkem testu odejde do šatny
a své třídy vnitřními prostory školy. Pokud bude dítě testovat jiná doprovázející osoba
než rodič, bude vyžadován písemný souhlas zákonného zástupce.

•

•
•
•
•
•
•

Samotestování – žák jde ze šatny do své třídy, kde pod dohledem třídní učitelky a jejích
instrukcí test provede. V případě, že dítě nezvládne test provést samostatně, přítomná
učitelka nebo asistentka pedagoga jej citlivě navede, případně mu pomůže.
Testování bude probíhat v kmenové třídě, nebo k tomu určené učebně, na začátku
první vyučovací hodiny.
Dohled nad žáky vykonává třídní učitelka a další pověřený pedagog, který zároveň
dohlíží na provedení testů a zapisuje údaje o přítomných žácích a výsledcích testů.
K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního
virového onemocnění.
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence
zdravotnického personálu.
Na průběh testování se prosím se svými dětmi podívejte zde:
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
Neúčast na testování znemožňuje přítomnost ve výuce, škola eviduje absenci jako
omluvenou a nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání, bude však
poskytovat přiměřenou studijní podporu.

Testování se neprovádí u žáků:
a) kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na
odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.
b) kteří prodělali COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního
RT- PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně
doložit (potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře).
V případě pozitivního výsledku testování:
a) v pondělí - žák odchází domů (vyzvedává jej zákonný zástupce, nebo odchází domů
na základě jeho souhlasu), ostatní žáci zůstávají ve škole.
b) ve čtvrtek - žák odchází domů a také žáci, se kterými byl v kontaktu v posledních
dvou dnech (vyzvedává zákonný zástupce, nebo odchází domů na základě jeho
souhlasu).
Školní družina, školní klub
•
•
•
•
•
•

Je určena pouze pro prezenčně vzdělávané žáky a přihlášené účastníky.
Z důvodu dodržení podmínky homogenity skupiny zůstávají žáci v rámci kmenové třídy.
Provoz školní družiny od 6.00 do 16.00 hodin (ranní – 6.00 až 7.30 hodin, odpolední
družina a školní klub – po ukončení výuky do 16.00 hodin)
Provoz ranní družiny bude zahájen od úterý 13. 4. 2021 a další týden od úterý 20. 4.
2021 z důvodu prvního testování žáků.
Prosím sdělte třídní učitelce, zda máte o družinu a školní klub zájem.
Počet oddělení a přidělení místností se upřesní během pátku 9. 4.

Hygienická opatření
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Žáci musí být vybaveni zdravotnickou rouškou nebo respirátorem (dejte prosím dítěti
náhradní roušku a sáček na odložení roušky během stravování).
Zaměstnanci školy jsou vybaveni respirátory (ve výjimečných případech, kdy je
nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, může učitel použít jako ochranný
prostředek dýchacích cest ochranný štít při dodržení vzdálenosti alespoň 2 m od žáků).
Větrání se uskuteční 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, každých 30
minut.
V případě příznivého počasí proběhne i případná venkovní výuka.
Bude zachována povinná homogenita tříd.
Vstup rodičů a cizích osob bude umožněn pouze v odůvodněných nutných případech
za dodržení všech hygienických opatření.
Po celou dobu přítomnosti ve škole musí žáci dodržovat příslušná hygienická opatření,
včetně nošení zdravotnických roušek/respirátorů.
V případě, že žák vykazuje níže uvedené příznaky, nebude mu umožněna prezenční
výuka a musí opustit budovu školy: zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost,
zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest
v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu apod.
U příznaků jako projevu alergického nebo chronického onemocnění potvrzuje tuto
skutečnost dětský lékař, ne rodič.

Rozvrh hodin
•

•

Rozvrh bude zveřejněn na Bakalářích 9. 4. ve 12.00 hodin. Všechny třídy začnou výuku
v 7.55 a budou končit podle původního rozvrhu prezenční výuky – v 11.25 až 12.20
hodin.
Hodiny hudební výchovy jsou zrušeny, v rámci tělesné výchovy se bude probírat
zdravověda, popřípadě budou zařazeny venkovní aktivity.

Obědy
•

•

•
•

Žáci se budou stravovat ve školní jídelně po třídách, po ukončení výuky. Aby se žáci
různých tříd u oběda nepotkávali, může dojít k ukončení výuky o 10 minut dříve nebo
později. Dohled je zajištěn po celou dobu přítomnosti dětí ve škole.
Všem žákům, kteří byli v září přihlášeni ke školnímu stravování, budou v týdnu jejich
prezenční výuky obědy přihlášeny automaticky hromadně. V případě, že se Vaše dítě
nebude vzdělávání účastnit nebo nebude mít zájem o stravování, prosíme o odhlášení
obědů běžným způsobem přes portál e-strava nebo telefonicky u vedoucí školní
jídelny.
Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace
jídla.
Ve školní jídelně se budou stravovat pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky, bude
dodržen rozestup 1,5 metru mezi stoly a maximálně 4 osoby u stolu.

•
•
•

Školní stravování pro žáky během distanční výuky
Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
Žáci mají v týdnu distanční výuky obědy automaticky odhlášené, pokud o obědy máte
zájem, je nutné si obědy přihlásit u vedoucí školní jídelny.
Obědy se vydávají do jídlonosičů v dosavadním s režimu, podrobnější informace
u vedoucí školní jídelny.

Děti zaměstnanců IZS
•
•

•

•

•

Dětem zaměstnanců IZS, které jsou žáky 1. stupně, je povolena celodenní přítomnost
ve školní družině v týdnech, kdy v jejich třídě probíhá distanční výuka.
Pokud máte o tuto možnost zájem, prosím kontaktujte do pátku 9. 4. 2021 do 14 hodin
zástupkyni ředitele PhDr. Lenku Skřekuckou (zastupce@zshnojnik.com, tel:
727 946 228).
Pro děti IZS je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné
skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky
své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny
podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.
Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při
prezenční výuce, je ovšem nutné je ke stravování přihlásit individuálně, nebudou
přihlášeny automaticky.
Na děti IZS účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování
obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Vybrané profese IZS:
•
•

•
•
•
•
•
•

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní
škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo
Praktická škola dvouletá,
pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil, o zaměstnanci orgánů
ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Děkujeme Vám za spolupráci. V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte na nás obrátit.
8. 4. 2021
Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy
a kolektiv zaměstnanců
https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

