Informace pro rodiče k prezenční výuce od 10. 5. 2021
Od pondělí 10. 5. 2021 se vrací do škol žáci 2. stupně v rotačním režimu. V lichých týdnech budou mít
prezenční výuku žáci 6. B, 6. D, 7. B, 7. D. 8. B, 8. D, 9. B, 9. D. V sudých týdnech pak pokračují žáci
6. A, 6. C, 7. A, 7. C, 7. E, 8. A, 8. C, 9. A, 9. C. Prezenční výuka bude probíhat v homogenních
skupinách (kolektivy tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Po celou dobu přítomnosti ve škole musí
mít žáci roušky (2 chirurgické roušky na den, popř. nanoroušky či respirátory). Zaměstnanci školy a
jakékoliv další osoby v budově musí mít 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). Žádáme rodiče, aby se v obou
budovách školy zdržovali jen v nejnutnějších případech na minimální dobu.
Osobní přítomnost žáků na vzdělávání podle MO MZ Č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN je
umožněna, pokud nemají příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupí stanovené testování na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 organizované ve škole s negativním výsledkem.
Testování žáků 2. stupně bude probíhat testovací sadou Singclean vždy v pondělí a ve čtvrtek během
první vyučovací hodiny pod dohledem pedagogických pracovníků. Žáci 1. stupně se testují pouze v
pondělí. Instruktážní video zde.
Žáci 2. stupně vstupují do budovy Újezd ve dnech testování v 7:50 hodin pod dozorem třídního učitele
a dalšího pedagoga. Místo shromažďování žáků upřesní třídní učitel.
Testovat se nemusí žáci, kteří škole doloží, že
a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní,
b) mají negativní výsledek jiného testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které není starší 48
hodin, a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb,
c) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19.
Pokud bude mít žák pozitivní výsledek, bude ihned kontaktován zákonný zástupce, aby si žáka vyzvedl
ze školy.
Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly za pomoci testovací sady Singclean, pak škola bude
akceptovat přinesený antigenní test. Rodiče však musí prokázat, že má přinesený test požadovanou
výjimku, viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/. Tuto
skutečnost prosím sdělte předem třídnímu učiteli.
Pokud zákonný zástupce odmítne testování žáka nebo se žák odmítne sám otestovat, pak není
možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání a žák bude ze vzdělávání omluven. V takovém případě
škola zajistí podporu v rámci asynchronní online výuky.
V individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám nebo rodič bude mít
vlastní antigenní test, je umožněna asistence 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).
V budově Újezd bude v takovém případě probíhat testování v kinosále podle pokynů pověřené osoby.
Zákonný zástupce tento požadavek nahlásí předem třídnímu učiteli. Pro zákonného zástupce či jinou
asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy. Pověřená osoba nahlásí výsledek

třídnímu učiteli a v případě negativního výsledku třídnímu učiteli žáka předá. V případě pozitivního
výsledku asistující osoba s žákem opouští školu. Před školou vyčká na vydání potvrzení o pozitivním
testu, které pověřená osoba zprostředkuje.
Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o
pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost a ten
je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou
žádanku k tomuto vyšetření.
Zákonný zástupce žáka nebo zaměstnanec je povinen okamžitě informovat školu o výsledku
konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně postupuje podle pokynů MŠMT.
Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení
povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této
skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient
nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně
testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.
Školní stravování – v budově Újezd si mohou odebírat obědy žáci na distanční výuce. Stravu je nutné
si předem přihlásit podle platných pravidel ŠJ. Vydávání probíhá do jídlonosičů ve výdejním okénku
jako doposud od 11:30 do 13:50 hodin.
Žáci prezenční výuky platící z účtu mají stravu automaticky přihlášenu. Žáci platící obědy hotově si je
musí přihlásit a zaplatit. Pro žáky 2. stupně nebudou připravovány svačinky.
Synchronní distanční výuka 6. - 9. ročníku bude probíhat v rozsahu Č, M 3 hodiny týdně, ostatní
předměty ve stejném rozsahu jako dosavadní distanční výuka, s vypuštěním předmětů vyučovaných
živě jednou měsíčně. Aktualizovaný rozvrh distanční výuky platný od 11. 5. 2021 bude zveřejněn v
průběhu pondělí 10. 5. 2021 zde. V pondělí nebude probíhat distanční live online výuka podle rozvrhu,
jelikož se uskuteční tzv. Selfííí den. Více informací žáci obdrží od třídních učitelů.
Výuka skupin, sestavených z žáků tříd, jejichž prezenční výuka probíhá v různých týdnech, bude
probíhat dle možností kombinovaného rozvrhu pro distanční a prezenční výuku a v odůvodněných
případech může být omezena. Podle možností vycházejících z prezenční výuky lze vyučovací hodinu
zkrátit.
Asynchronní online výuka 6. - 9. ročníku pokračuje v plném rozsahu.
V prezenční výuce je zakázán zpěv. V hodinách tělesné výchovy mohou žáci vykonávat sportovní
aktivity venku bez roušek.
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