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Vážení rodiče, zákonní zástupci,
od pondělí 12. 4. 2021 postupně přivítáme všechny naše děti. S ohledem na organizační náročnost
rotačního provozu Vás prosíme o shovívavost k případným úpravám rozvrhu výuky a provozu školy.
Věříme, že související opatření nám pomohou pro děti vytvořit bezpečné podmínky, které sníží případné
riziko šíření onemocnění COVID-19 na minimum, a umožní nám prezenční výuku všech dětí.
 V liché týdny (počínaje 12.4.) budou docházet třídy 1. A, B; 2.A, B; 3.A, B; 4.A, B, C a 5.A, B.
V sudé týdny (počínaje 19.4.) budou docházet třídy: 1.C, 2.C, D; 3.C, D; 4.D a 5.C, D, E.
 Po celou dobu pobytu ve škole budou děti v neměnných homogenních skupinách po třídách,
rozvrhy Vám zašlou třídní učitelé.
 Testování:
o Škola je povinna na základě mimořádného opatření 2x týdně před zahájením výuky
provést testování neinvazivními antigenními testy a to tzv. samoodběrem.
o Účast žáků ve výuce je testováním podmíněna.
o K testování budou použity antigenní LEPU testy k detekci přítomnosti viru Covid 19
založené na odběru vzorku z přední části nosu s následným vložením do testovací kazety.
 https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=10s
 https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-421.pdf
o Testování proběhne v pondělí a ve čtvrtek v časových rozestupech pro jednotlivé třídy – o
přesném času a místě testování bude zákonné zástupce informovat třídní učitel. Prosíme
Vás, abyste zajistili účast svých dětí ve škole tak, aby byly připravené na testování na
určeném místě a času podle rozpisu včas.
o Níže zasíláme podrobnější informace z manuálu MŠMT Manuál COVID-19 – Testování ve
školách, který je dostupný z https://www.msmt.cz/.
 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní
přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů,
kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s
negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek
testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na
vzdělávání.
 Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu
neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této
omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi
distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla
přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost
připojit se do některých hodin on-line, dílčí individuální podpora v rámci
pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp.





Dítě, žák nebo student 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 dítě,
žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky
infekčního virového onemocnění.
 Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na
přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které
nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID19 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 žák
účastní testování dle harmonogramu školy.
 Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva
zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (od aplikace
druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu
údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“), nebo od aplikace první dávky očkovací
látky v případě jednodávkového schématu podle SPC) uplynulo nejméně 14 dní.
 V případě, že v pondělí bude nějaký žák testován s výsledkem pozitivní, je zákonný
zástupce povinen si jej vyzvednout, nechat vyšetřit lékařem, do školy se může
vrátit pouze s negativním výsledkem RT - PCR testu. V tomto případě škola vydá
potvrzení o pozitivním testu a ZZ je povinen se ohlásit lékaři pro děti a dorost,
který mu vyplní elektronickou žádanku na PCR . Zbytek třídy pokračuje v prezenční
výuce.
 V případě, že ve čtvrtek bude nějaký žák testován s výsledkem pozitivní, je
zákonný zástupce povinen si jej vyzvednout, do školy se může vrátit pouze
s negativním výsledkem RT - PCR testu. Celá třída jde domů, zákonní zástupci jsou
povinni si děti vyzvednout a čeká se na potvrzující RT-PCR test pozitivně
testovaného žáka/žáků – v případě pozitivního RT-PCR testu tohoto žáka/žáků je
nařízena karanténa KHS, třída přechází na distanční výuku, v případě negativního
RT-PCR testu tohoto žáka/žáků jde celá třída do školy.
 Pokud se žák z nějakého závažného důvodu nemůže do školy dostavit v den
testování, otestuje se před vstupem do třídy v oddělené místnosti první den
nástupu do školy – prosíme zákonné zástupce, aby o této skutečnosti informovali
třídní učitele.
Ranní družina (třídní kolektivy budou zachovány v neměnných odděleních). V pondělí a ve čtvrtek
není z organizačních důvodů ranní družina umožněna (testování). Provoz školní družiny je
z organizačních důvodů umožněn pouze žákům 1. – 3. ročníku.
o Provoz:
úterý 6:45 – začátek výuky
 středa 6:45 – začátek výuky





pátek 6:45 – začátek výuky

Vyučování dle rozvrhu, který Vám pošlou třídní učitelé.
Stravování ve školní jídelně
o Stravování bude zajištěno tak, aby byly dodrženy nezbytné hygienické požadavky.

o
•
•

•
•
•

Výdej jídla do jídlonosičů je možný pouze v čase 11-11:45.

Odpolední družina do 17 hodin. Třídní kolektivy budou zachovány v neměnných odděleních.
Vstup do školy a pohyb ve škole je povolen pouze s nasazenou ochrannou rouškou (děti jsou na
každý školní den z domova vybaveny dvěma rouškami a igelitovým sáčkem). V souladu s vládním
manuálem musí mít pedagogové i děti roušky i ve třídách během výuky a ve školní družině.
Rodičům je povolen vstup do společných prostor školy pouze po domluvě, s nasazenou ochrannou
rouškou/respirátorem.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Do školy chodí pouze zdravé děti. (Nevykazují žádné známky infekčního onemocnění a nemají
zvýšenou tělesnou teplotu.) Pokud bude mít dítě teplotu či bude nastydlé, škola kontaktuje ZZ a
takový žák počká na vyzvednutí rodiči v oddělené místnosti.

•

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je
mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo
školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Pro děti IZS je školní
družinou/školním klubem zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše
30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a
připravují se na výuku. Pro tyto potřeby je nutné přinést vlastní zařízení se sluchátky. Připojení k
internetu bude zajištěno školou. Ve školní družině/školním klubu jsou vytvořeny podmínky také
pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku. Toto oddělení bude v provozu
vždy od 6:45 do 17:00 a to v hlavní budově v Bezručově ulici. Děti IZS mají nárok na zajištění
školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce. Na děti IZS účastnících se
programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v
týdnu prezenční výuky.

Vybrané profese:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
•
pedagogický pracovník, který zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní
družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
pedagogický pracovník školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
•
zaměstnanci bezpečnostních sborů
•
příslušníci ozbrojených sil
•
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
•
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
•
zaměstnanci Úřadu práce České republiky
•
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
•
zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
Pro využití této možnosti kontaktujte vedení školy na: jan.sindelar@2zs.ricany.cz, případně na 775101151

