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Vážení rodiče, zákonní zástupci,
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání,
ledaže se žáci školy, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem.
 kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní
Těm,
přítomnost na vzdělávání. Pokud žák testování odmítne, nemůže se zúčastnit vyučování ve škole,
bude se ale jednat o omluvenou absenci.
Kdo se testovat nemusí:
- osoby, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle
platného mimořádného opatření MZd 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 (potvrzení lékaře, z laboratoře v listinné
nebo elektronické podobě),
- osoby, které mají 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 dle aktuálně platného mimořádného opatření MZd,
- osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.
Splní-li žáci výše uvedené podmínky, vrátí se do naší školy 12. 4. 2021. Výuka začne podle běžného
rozvrhu, první týden vyučování bude škola koncipovat i jako adaptační a zařadí do výuky aktivity
na posilování vztahů, komunikace, spolupráce a aktivity na podporu seberegulace.
Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky provést/zajistit
u žáků a pedagogických i nepedagogických pracovníků testování neinvazivními antigenními testy
a to tzv. samoodběrem, vždy v pondělí a ve čtvrtek, nebo v jiný den příchodu žáka do školy.
Při testování žáků naší školy je umožněna asistence třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba,
která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy.
V individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám, je také možná asistence
třetí osoby. V takovém případě proběhne testování ve vyhrazených prostorách školy tak, aby nedošlo
k rizikovému kontaktu této asistující osoby s ostatními dětmi, žáky či studenty. Testování proběhne
v učebnách či jiných prostorách školy s možností větrání.
V případě pozitivního výsledku testu bude žák izolován od ostatních, škola bude informovat zákonného
zástupce a po dohodě s ním žák opustí školu. Škola vydá pozitivně testovanému potvrzení o tom,
že byl pozitivně testován. Ten poté informuje svého lékaře a absolvuje PCR test.
V případě, že se pozitivní test objeví ve třídě v jiný než první den prezenční výuky, vztahují se následující
kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování
v některý z předchozích dvou dnů před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu.
Nadále platí, že pokud budou vaše děti vykazovat příznaky nemoci, žák nemůže být vpuštěn do školy,
byli byste poté vyzváni k vyzvednutí dítěte ze školy. Výuka bude pokračovat za stejných podmínek,
jako tomu bylo před uzavřením školy, nadále budeme dodržovat tato opatření:
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- každá osoba je povinna si při vstupu do budovy zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem,
který je uvedený v platném mimořádném opatření MZd, aktuálně respirátorem,
- žáci v naší škole nemají povinnost nosit roušky, respirátory, jejich nošení ale vítáme,
- výuka probíhá v kolektivech žáků jednotlivých tříd a jednotlivých odděleních školní družiny, třídy
ani oddělení ŠD se neslučují,
- žáci, kteří na výuku některých předmětů chodí do jiných tříd, zůstávají na výuku ve svých kmenových
třídách,
- po odchodu ze šaten si všichni žáci vydezinfikují ruce,
- ve třídách i na WC budou zajištěny prostředky na mytí rukou a dezinfekce,
- budeme dbát na dodržování povinných rozestupů mezi žáky a na časté větrání, prosíme, ať jsou děti
tepleji oblečené,
- přestávky pro třídy budou organizovány tak, aby se minimalizovalo potkávání žáků,
- mimoškolní akce, na které se cestuje MHD, nebudeme organizovat,
- trvá zákaz vstupu rodičů a cizích lidí do budov školy, s výjimkou v nezbytně nutných případů s tím,
že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy,
- tělesná výchova se koná pouze formou pobytu na čerstvém vzduchu i mimo areál školy,
- hudební výchova je bez zpěvu,
- třídní schůzky se konají distanční formou nebo formou osobních konzultací po domluvě s učiteli
Školní družina funguje od 6:45 hodin do 16:30 hodin, kvůli nemožnosti slučování oddělení žáků.
Odchodové časy na obědy do školní jídelny jsou stejné - po 3. nebo 4. vyučovací hodině.
V Praze dne 7. 4. 2021
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