Provoz základní školy od 12. 4. 2021
 Od 12.4. 2021 je umožněna prezenční výuka všem žákům naší školy tj. 1.-5.ročník –
DENNĚ (bez rotace).
 Žák vstupuje do školy s rouškou, vydezinfikuje si ruce, přezuje se v šatně a odchází
do své kmenové třídy. Žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky nebo respirátory po celou
dobu pobytu ve škole.
 Zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory
po celou dobu pobytu ve škole.
 Dle nařízení vlády od 12.4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost
testovat žáky 2x týdně Ag testy. Testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek
před vyučováním v tělocvičně. Zákonní zástupci žáků 1. až 3.ročníku mohou být testování
přítomni.
PONDĚLÍ, ČTVRTEK
 7.15 h – 4. a 5.roč.
 7.30 h – 2. a 3. roč.
 7.45 h – 1. roč. a MŠ
 Informace pro rodiče ohledně testování: https://testovani.edu.cz/pro-rodice
Informace pro žáky ohledně testování: https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
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.
Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. Testování se
neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR provedeném
očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“)
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. Žák 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 žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude
absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost
zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla
přiměřenou formu studijní podpory. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého
není nutná asistence zdravotnického personálu.
 Vzdělávání bude probíhat v kmenových třídách bez míchání ročníků. Během
vyučování a o přestávce se pravidelně bude větrat. Děti budou mít podsedák na židli a
mikinu (svetr). Dle možností a vhodného počasí bude výuka probíhat na čerstvém vzduchu.
 Ranní školní družina bude od 6.15 h, žák jde do své kmenové třídy.
 Odpolední školní družina bude mít z provozních důvodů zkrácený provoz do 15.30 h,
žáci budou ve své kmenové třídě. Ve 13.30 h se převážně chodí ven.
 Školní stravování pro prezenčně vzdělávané žáky bude probíhat ve školní jídelně Školní
svačiny pro žáky ZŠ jsou zrušeny. Žáci si nosí vlastní svačinu.
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