Informace k provozu školy od 12. dubna 2021 do odvolání
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních
a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 všech žáků naší
školy.
Testování žáků
Přítomnost žáků na prezenční výuce bude od 12. 4. 2021 podmíněna účastí na testování. V naší škole
bude testování probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek neinvazivními Ag testy pro samoodběr.
Testují se všichni žáci, kteří jsou přítomni na prezenční výuce (kromě výjimek uvedených v
Mimořádném opatření).
Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. V testovací dny žák ihned po
příchodu do školy jde do své kmenové učebny, kde podstoupí testování. Teprve po splnění podmínek
pro absolvování prezenční výuky půjde ke své šatní skříňce, kde se přezuje a bude pokračovat zpět do
učebny. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho
příchodu.
V případě testování žáků, kteří budou potřebovat při testování asistenci třetí osoby, tato asistence
bude umožněna při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít
souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Dále v
ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů
fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence třetí osoby. Toto testování bude umožněno
v prostorách tělocvičny školy.
Vyhodnocení testu:
o
o
o

Pokud je výsledek negativní, žákovi je umožněna účast na prezenční výuce (pokud není
rozhodnuto jinak – např. z důvodu kontaktu s pozitivně testovaným….).
Pokud je výsledek pozitivní, žák je poslán do izolační místnosti a poté ve spolupráci se
zákonným zástupcem opouští co nejdříve školu.
Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný
musí vykonat nový test.

Organizace výuky
Při vstupu do budovy školy bude všem příchozím měřena teplota.
Žáci jsou povinni v budově školy nosit chirurgickou roušku.
Škola bude otevřena od 7: 30 hod.
Žák po příchodu do budovy provede dezinfekci rukou.
V den (pondělí, čtvrtek) kdy se testuje, půjde rovnou do své kmenové třídy.
V den, kdy se netestuje (úterý, středa, pátek) se přezuje v šatně a půjde do své třídy.
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 zákona1, ale poskytne mu přiměřenou formu studijní podpory podle
možností.

