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Vážení rodiče a zákonní zástupci žáci školy,
hlavní prázdniny závratnou rychlostí uběhly. Uplynulý školním rok patřil mezi ty náročnější,
které 
většina pedagogů v naší škole zažila. Dovolte, abych jménem svým i jménem našich
zaměstnanců popřál našim žákům hodně studijních úspěchů v nastávajícím školním roce a vám
všem samozřejmě i hodně zdraví, štěstí, radosti.
M. Záruba, ředitel školy

Dne 17. srpna 2021 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) manuál k provozu
škol a testování ve školním roce 2021/2022 vzhledem k výskytu covid-19. Záměrem je umožnit
průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu. Chceme Vás upozornit na následující
pravidla, která z materiálu vyplývají, a která budeme respektovat a aplikovat v provozu naší školy:
- z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuti žáci naší školy (s poruchou
intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací
duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování
tohoto zákazu), jejich nošení u žáků, kteří to zvládnou, to ale ve společných prostorách vítáme,
- od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti,
- nejsou stanovena žádná závazná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu
osob před budovou školy,
- osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit,
- pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budov škol není možný,
- po příchodu do školy si po odchodu ze šaten si všichni žáci vydezinfikují ruce,
- ve třídách i na WC jsou zajištěny prostředky na mytí rukou a desinfekce,
- dbáme na dodržování rozestupů mezi žáky a časté větrání, prosíme, ať jsou děti tepleji oblečené,
- omezíme přesouvání žáků mezi učebnami a v dalších prostorách školy a minimalizuje kontakt
mezi žáky různých tříd a skupin,
- mimoškolní akce, na které se cestuje MHD, nebudeme v září 2021 organizovat,
- zaměstnanci jsou povinni ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným
prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
Screeningové testování v naší škole:
Při zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní
testování žáků, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021.
První test se provede 1. září (naše nová první třída bude testována až 2. září) a dále se testuje
v termínech 6. září a 9. září 2021. Půjde o testování neinvazivní antigenními testy pro samoodběr
(tzv. rychlé antigenní testy - RAT), tedy metoda a organizace, kterou jsme používali už v loňském
školním roce. Pokud žák nebude přítomen na testování, ale dostaví se na vyučování později,
provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. Jestliže se žák
dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné,
aby byl test proveden při příchodu do družiny, a může být testován až ve škole.
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V případě testování žáků naší školy je nadále 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).
Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování
(14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180
dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží (třídním
učitelům) negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit,
ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd, které budou v platnosti po dobu trvání
screeningového testování. Konkrétně v naší škole netestovaný nesmí cvičit ve vnitřních prostorech,
převléká se s odstupem od ostatních, nesmí použít sprchy, nesmí zpívat při HV a ve školní jídelně
sedí odděleně.
Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost
na vzdělávání. Jejich výuka bude probíhat formou zadání domácí práce, nejde o distanční formu
výuky, tak, jak probíhala, když byla naše škola uzavřena.
Poznámka: Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální
ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních
testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude
pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně.
Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost
naplňují dle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že musí zajistit „oddělení dítěte, které vykazuje
známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění
(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti
svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti
příznakům infekčního onemocnění u žáků a při jejich zjištění je nutné volit tento postup:
- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy - žák není vpuštěn do budovy školy, v případě
dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
- příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého
žáka - tuto skutečnost oznámí škola zákonnému zástupci neprodleně, informuje ho o nutnosti
bezodkladného vyzvednutí dítěte a o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře,
který rozhodne o dalším postupu, žák je poté umístěn do připravené samostatné místnosti nebo
jinak izolován od ostatních přítomných ve škole, žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy,
- totéž platí i v případě, kdy se příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole
Rozsah výuky v středa až pátek 1. 9. - 3. 9. 2021:
1. 9. 2021 do 9:00
2. 9. 2021 a 3. 9.2021 - 2. až 9. třída do 11:40 + oběd, S a A třídy do 12:35, včetně oběda
6. 9. 2021 a dále - podle běžného rozvrhu
Školní družina a úplata ve školní družině:
Zápis do školní družiny: 1. a 2. září v pavilonu u vedoucí vychovatelky.
Provoz školní družiny: od 2. září (ranní družina od 6:45 do 7:45, odpolední družina do 17:00 hodin)
Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017/20, PSČ: 142 00, IČ: 60446161
právní forma: příspěvková organizace, zřizovatel: Hlavní město Praha
bankovní spojení: ČS č. ú.: 70140359/0800

2

Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou
nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde
k uzavření školy, platí, že ředitel školy stanoví úplatu poměrně poníženou podle délky omezení
nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.
Školní stravování:
Stravování začíná od 2. 9. 2021.
Ve školní jídelně (ŠJ) Nový Porg máme vyčleněné časy výdeje obědů, aby byl minimalizován kontakt
s žáky jejich školy. Tomu je proto uzpůsoben rozvrh výuky v naší škole. Strávníci ve ŠJ musí být
usazeni tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou sedících u jednoho stolu, zde sedí
nejvýše 6 strávníků. Odchodové časy na obědy jsou po 3. nebo 4. vyučovací hodině.
Hygienická pravidla a standardy úklidu, které dodržujeme:
- vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky
k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
- hygienu rukou dodržují žáci po celou dobu svého pobytu ve škole, pedagogové na to opakovaně
upozorňují,
- je zajištěno bezpečné osoušení rukou - ručníky na jedno použití, případně vysoušeči rukou,
- velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních
využívaných prostor školy, a to nejlépe okny čerstvým vzduchem, provádí se opakovaně, krátkodobě
a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny,
-dále probíhá i průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků studentů do školy,
po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování,
- úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
- vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
- denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují,
úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku,
- je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky
dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka
u zásobníků mýdel či dezinfekce),
Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů
a předmětů.

V Praze dne 23. 8. 2021

Mgr. Milan
Záruba
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