INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO I. STUPEŇ
A K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE

1.
2.
3.
4.
5.

V pondělí 12.4.2021 nastoupí k prezenční výuce žáci ze tříd označených písmenem „A“.
Třídy označené písmenem „B“ budou pokračovat v distanční výuce.
V pondělí 19.4.2021 se skupiny tříd vymění.
Žáci při vstupu do školy musí mít minimálně chirurgickou roušku.
Vstup 3. osobám (zákonní zástupci) umožněn pouze v nutných případech s respirátorem.

Testování:
6. Plošné a pravidelné testování má za cíl odhalit možnou nákazu.
7. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu, žáci docházející do
školní družiny ráno budou otestování ihned po příchodu do školy. V případě nepřítomnost žáka
v tyto dny bude testování provedeno v náhradním termínu neodkladně po příchodu do školy.
8. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. K testování se může
dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění (zvýšená
teplota, suchý kašel, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, rýma a bolest hlavy).
9. Pokud se žák nenechá testovat, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci
nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Zákonný zástupce se musí
domluvit s třídním učitelem na způsobu zadávání domácí práce.
10. Testování bude probíhat samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
11. V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu zákonným
zástupcem. Pokud zvolíte tuto možnost, je zapotřebí se k šatnám I. stupně dostavit již v 7.30
hod.
12. Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodů onemocnění COVID – 19 izolaci a
zároveň neuplynulo více než 90 dnů od 1. PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost
musí zákonný zástupce prokazatelně doložit.
13. Testování nemusí podstoupit žák, který toto testování absolvuje ve zdravotnickém zařízení.
Negativní výsledek nesmí být starší 48 hodin, musí být písemně doložen a předán škole.
Vyhodnocení testu:
14. Pokud je výsledek negativní, žák pokračuje ve výuce.
15. Pokud je výsledek pondělního testování pozitivní, žák je poslán do izolační místnosti, kde počká
na příchod zákonného zástupce. O této skutečnosti je neprodleně telefonicky informován
zákonný zástupce, který po vyzvednutí svého dítěte musí kontaktovat dětského lékaře.
16. Pokud je výsledek čtvrtečního testování pozitivní, žák a celá třída jsou izolování ve své učebně,
kde počkají na příchod zákonných zástupců. O této skutečnosti jsou neprodleně telefonicky
informováni zákonní zástupci. Zákonní zástupci pozitivně testovaného žáka musí po vyzvednutí
svého dítěte kontaktovat dětského lékaře. V případě pozitivního PCR testu výše uvedeného žáka
přechází celá třída do karantény.

