Informace k organizaci výuky na 2. stupni ZŠ od 10. 5. 2021.
U 2. stupně základních škol se zavádí od 10. 5. 2021 střídavá výuka.
V týdnu od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021 se budou výuky ve škole účastnit žáci tříd 6. A, 7. A,
8. A a 9. A.
Žáci tříd 6. B, 7. B, 7. C, 8. B a 9. B se budou vzdělávat formou distanční výuky (není možná
jejich přítomnost na výuce ve škole).
V týdnu od 17. 5. 2021 se formy výuky u výše uvedených tříd vystřídají.
Informace - testování





















Účast na prezenční výuce ve škole je umožněna pouze žákům, kteří nemají příznaky
onemocnění COVID – 19 a podstoupili neinvazivní antigenní testování 2x týdně
s negativním výsledkem.
Pro pravidelné testování jsme stanovili dny pondělí a čtvrtek.
Žákům, kteří budou mít pozitivní výsledek testování nebo se testování nezúčastní,
nebude umožněna osobní přítomnost na prezenčním vzdělávání.
Testování se netýká individuálních konzultací.
K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního
virového onemocnění.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se
na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně
po svém příchodu.
Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej
otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje dle rozvrhu testování
s ostatními.
Škola poskytuje k testování žákům testy Singclean.
Testování bude probíhat tzv. samo odběrem, u kterého není nutná asistence
zdravotnického personálu. Dozor při odběrech bude zajištěn pracovníky školy.
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 COVID-19
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 účastní testování dle
harmonogramu školy.
Podrobný manuál k testování najdete zde. Podrobný postup pro případ pozitivního
výsledku testu naleznete ve výše uvedeném manuálu na stranách 9 a 10.
Zde naleznete instruktážní video k testování testy Singclean. Důrazně doporučujeme
video prohlédnout a poučit děti o průběhu testu.
Zde naleznete instruktážní leták.
Kompletní informace k testování v ZŠ naleznete zde. Doporučujeme důkladně
prostudovat.

Informace - ochrana dýchacích cest


Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení
ochranných prostředků dýchacích cest ve školách tak, že v základní škole jsou povinni
nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň
chirurgickou roušku.



Vstup do budovy a následující pobyt v budově školy je povolen pouze žákům školy,
kteří budou vybaveni po celou dobu pobytu v budově výše uvedenými ochrannými
prostředky.
Zákonným zástupcům a všem ostatním cizím osobám bude vstup do prostor školy
umožněn pouze v odůvodněných případech za přijetí režimových opatření
minimalizujících styk s žáky.
Všechny tyto osoby musí být při vstupu do budovy a při následném pobytu ve škole
vybaveny respirátory.





Organizační informace


Výuka proběhne dle platného rozvrhu jednotlivých tříd, z organizačních důvodů dojde k
dílčím změnám.
Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd
se nebudou slučovat ani jinak prolínat.



Příchody do budovy školy
Doba, kdy budou žáci vyzvedáváni pedagogem před školou a odváděni do budovy, byla
stanovena následně:
Budova Zemědělská 29 vchod A (hlavní)


Třída 8. A (7. C) v 8:00 hodin před vchodem A budovy Zemědělská 29

Budova Zemědělská 29 vchod B (vedlejší)





Třída 6. A (6. B) v 7:45 hodin před vchodem B budovy Zemědělská 29
Třída 7. A (7. B) v 7:50 hodin před vchodem B budovy Zemědělská 29
Třída 8. B v 7:55 hodin před vchodem B budovy Zemědělská 29
Třídy 9. A (9. B) v 8:00 hodin před vchodem B budovy Zemědělská 29

Distanční výuka



Žáci, kteří nebudou v určeném týdnu plnit povinnou prezenční výuku, se budou i
nadále povinně účastnit distanční výuky.
Výukové materiály a úkoly budou žákům na distanční výuce předávány již
zavedeným způsobem.

Stravování
Na pondělí 10. 5. 2021 budou přihlášeni všichni strávníci účastnící se prezenční výuky.
Obědy na pondělí lze odhlásit individuálně přes systém strava.cz, prostřednictvím e-mailu,
nebo telefonicky přímo v ŠJ Blažkova, a to do pátku 7. 5. 2021 do 12:00 hodin.
Kdo bude chtít i nadále obědy v průběhu distanční výuky odebírat, má možnost přihlásit si
oběd individuálně.

Důležité
Před vstupem žáků do budovy školy určený vyučující osloví žáky třídy s dotazem, zda
souhlasí s testováním, které si sami provedou a dále s nošením ochrany dýchacích cest.
Pokud někdo z žáků nebude s uvedenými opatřeními souhlasit, žáka upozorníme, že nesmí
vstupovat do budovy a účastnit se prezenční výuky.
Pokud žák nebude dodržovat výše uvedená opatření a vstoupí do budovy školy, nebude se
moci účastnit prezenční výuky. Škola následně vyzve zákonného zástupce k vyzvednutí
žáka ze školy. Takový žák bude umístěn samostatně do jiné učebny, kde mu až do doby
vyzvednutí zákonným zástupcem, nebo konce řádné výuky bude umožněna jiná forma
vzdělávání.
U žáka, který nebude s testováním souhlasit, nebude test proveden.
Vyzýváme rodiče žáků, kteří nesouhlasí s testováním svého dítěte nebo nošením ochrany
dýchacích cest ve škole, aby děti neposílali do školy k plnění prezenční výuky.
Těmto žákům umožní škola po individuální domluvě se ZŘ pro 2. stupeň jinou formu
vzdělávání.
Informace MŠMT k provozu škol od 10. 5. 2020 naleznete zde.

