Vážení rodiče,
Od 10. 5. by to mělo na naší škole vypadat následovně:
1) Do školy budou chodit na prezenční výuku:
- každý sudý týden (10. 5.) 6. A, 6. B, 8. A
- každý lichý týden (17. 5.) 7. A, 7. B, 9. A, 9. B
Do školy prosím posílejte pouze dítě, které je bezpříznakové a zdravé – děkujeme. Při
prezenční výuce je výuka tělesné výchovy zakázána. V hodinách hudební výchovy je nadále
zakázáno zpívat.
Rozvrh:
při prezenční výuce celoroční rozvrh třídy
při distanční výuce kombinace online výuky = povinné (ČJ, AJ, NJ, M, F, Ch) a online
konzultací = v případě žákovy potřeby (D, Př, Z, ORV)
2) Testování žáků
a) Zvláště pro děti se jeví jako optimální metoda testování využívání neinvazivních PCR
testů, v takovém případě by mělo stačit i testování 1x týdně. Problémem jsou však aktuálně
nedostatečné kapacity pro pravidelné testování milionu žáků ZŠ.
b) V první fázi se bude testovat 2x týdně neinvazivními antigenními testy, testovat se bude
pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole proto, aby byla
nákaza ve třídě co nejdříve odhalena a bylo možné řešit celou třídu jako ohnisko, kdy budou
všichni posláni domů a indikováni na test. Účast na testování bude podmínkou přítomnosti žáka
na prezenční výuce ve škole.
c) V dalších fázích se výhledově počítá s tím, že by se přešlo všeobecně na neinvazivní PCR
testy jednou týdně.
d) Testy nemusí absolvovat ten, kdo doloží, že:
- prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
- má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které
byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů
- má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14
dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle
SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
e) Děti si testy provádět samy ve třídě pod dohledem pedagogického pracovníka (po + čt).
f) Instruktážní video můžete shlédnout zde: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
nebo: https://www.goodtest.cz/…vod

 V tuto chvíli testujeme již druhým typem testů (2. odkaz)
– bylo by dobré s dětmi doma projít, ve škole budou samozřejmě děti provádět pod vedením
pedagogických pracovníků.
Příchod do školy 10. 5. + 17. 5. – děti nepůjdou do šaten
třída
6.A/7.A
6.B/7.B
8.A/9.A
9.B

příchod
7.40 vyučující před areál
7.45 vyučující před areál
7.50 vyučující před areál
7.55 vyučující před areál

h) Testování nelze nařídit, neúčast na testování = omluvená absence, škola nemá povinnost
zajistit distanční vzdělávání, ale je vhodné zajistit studijní podporu – např. jako v případě
nemoci (předání úkolů, konzultace apod).
ch) Pokud žák v den testování chybí, je testován individuálně v den nástupu do školy.
i) Metodické doporučení MŠMT k testování najdete v dokumentech zveřejněných na
webových stránkách školy pod hlavičkou: COVID – 19: Otevření školy od 12.4.
5) Školní jídelna od 10. 5. – nezapomeňte svému dítěti přihlásit/odhlásit oběd včas
(elektronicky/telefoniocky). Všichni žáci na distanční výuce budou moci jít na oběd v čase
13.50 – 14.15 h.
6) Roušky/respirátory FFP2 – musí používat všichni po celé škole i při výuce, proto s tím
počítejte a vybavte děti dostatečným počtem roušek/respirátorů.

Jakkoliv vnímáme obavu některých z Vás poslat děti zpět do školy, jsme přesvědčeni, že to
pro Vaše dítě bude mít velký význam. Můžeme Vám slíbit, že uděláme vše pro to, aby míra
rizika nákazy byla co nejmenší v rámci reálných možností, jež škola má.
V neposlední řadě Vám všem moc děkujeme za podporu svých dětí při distanční výuce v této
překotné době. Velmi si Vaší pomoci a spolupráce vážíme.
Irena Eisnerová – ředitelka školy

