Informace o hygienicko-organizačních opatřeních ve škole pro školní rok 2021-22
s účinností od 1. 9. 2021

Výuka je organizována v obvyklém rozsahu podle rozvrhu třídy. Ředitel školy může
upravit i rozvrh jednotlivých tříd či vzdělávací obsah, který nebude po dobu opatření
realizován.
Organizace nástupu do školy
Při vstupu do školy musí mít žák nasazenou roušku a ve třídě použije dezinfekci rukou.
Žáci se budou testovat ve své kmenové učebně v 7:45 hodin, a to v termínech 1., 6.
a 9. 9. 2021. V tento den není ranní družina.
Po dobu, než je ukončeno testování, má žák nasazenou roušku.
Pravidla pro preventivní testování jsou zatím platná do 10. 9. 2021
Vstup třetích osob do školy není možný, pokud bude výsledek testu pozitivní, třídní
učitel bude kontaktovat zákonného zástupce telefonicky.
Pohyb žáků po škole:
Žák musí dodržovat pravidla pohybu na veřejnosti a mít rouškou zakrytá ústa a
nos ve společných prostorách školy.
V prostorách školy se žák pohybuje v minimální míře na základě pokynů zaměstnanců
školy.
Prostory, kde se žáci mohou pohybovat, vymezí škola dle umístění učebny.
Je doporučeno, aby každý žák měl min. 2 roušky a sáček na jejich uložení.
Nedodržení daných hygienických pokynů je bráno jako porušení povinností žáka daných
školním řádem.
Pohyb zákonných zástupců a jiných osob po škole (dále “další osoba“)
Vstup do školy dalším osobám je umožněn pouze po předchozí domluvě s pracovníkem
školy. Je stanoven čas a místo setkání (na školním dvoře či před vchodem do budovy), kde
si příslušný zaměstnanec školy další osobu vyzvedne. Pohyb po škole a jednání probíhá
vždy v roušce.
Školní družina
Provoz ranní ŠD bude zajištěn od čtvrtka 2. 9. 2021 od 6:45 hodin.
Provoz odpolední ŠD bude zajištěn do 16:30 hodin.
Jestliže nastane změna v pravidelném času odchodu domů, musí mít žák zapsáno v
žákovském diáři a předložit ke kontrole paní vychovatelce.
Po 16:00 hod. dochází ke spojování všech oddělení.
V učebně
● V učebně si žák vydezinfikuje ruce.
● Vyučující zajistí v učebně dostatečné větrání a to i v průběhu vyučovací hodiny.

Hygienická pravidla a úklid
Žáci jsou pravidelně upozorněni na dodržování osobních hygienických
návyků.
Hygienická pravidla a úklid se řídí dle metodického pokynu MŠMT.
Škola je vybavena dostatečným množstvím dezinfekčních prostředků, jednorázových
ručníků a bezkontaktního teploměru.
Dezinfekční prostředky na ruce jsou umístěny ve všech místnostech
školy.
Podezření na výskyt nemoci:
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nebo zvýšené teploty se nesmí účastnit
výuky ani nesmí vstoupit do budovy školy.
Dítě s příznaky nemoci si nasadí roušku a je izolováno. Následně je kontaktován zákonný
zástupce, který si neprodleně vyzvedne dítě ze školy. Škola doporučí návštěvu pediatra,
který rozhodne o dalším postupu.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat příznaky infekčního onemocnění, ale
věnuje jim zvýšenou míru pozornosti.
V případě pouhého podezření na Covid-19 škola sama nekontaktuje KHS. Žákovi,
který má příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění (včetně alergie, rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě,
že tuto skutečnost prokáže lékařským potvrzením (viz MP MŠMT).
V případě výskytu onemocnění školu zpravidla kontaktuje KHS.
Nařízení hygienických opatření v případě výskytu nemoci je plně v kompetenci KHS. V
daném případě škola podnikne nařízená opatření a informuje dotčené osoby a zřizovatele.
Zákaz vstupu do školy s příznaky infekční nemoci platí i pro zaměstnance školy.
Školní stravování se bude řídit hygienickými podmínkami stanovenými. Režim odchodů
na oběd může být v průběhu školního roku upraven.
Škola se obecně řídí celoplošnými mimořádnými nařízeními MZd či regionálními
pravidly příslušné KHS.
Testování žáků
Pokud se žák testování nezúčastní, musí mít celou dobu pobytu ve škole nasazenou
roušku. Netestovaní žáci v průběhu konzumace potravin a nápojů musí dodržovat od
ostatních spolužáků vzdálenost 1,5 m a musí sedět v lavici.
Pokud žák (rodič) odmítne testování i používání ochranných prostředků dýchacích
cest, nemůže mu škola v souladu s mimořádnými opatřeními MZdČR umožnit osobní
přítomnost na vzdělávacím procesu ani poskytování školských služeb.
Vzdělávání žáka v této době probíhá pouze na základě zadané učební látky v
systému Bakaláři (EŽK – výuka, rozvrh).
Následně ke konci určeného období proběhne individuální přezkoušení žáka ze
všech vyučovacích předmětů.
Žák není automaticky omluven.
Žáci školy budou testovani v určené dny viz výše.
Žáci budou určenými pedagogickými pracovníky organizovaně usazeni na příslušné místo a

bude jim předán test na samoodběr. Test probíhá z přední strany obou nosních dírek. Žák
si sundá roušku jen na nezbytně nutnou dobu.
Průběh samotného testování - Test Genrui. Instruktážní video AG testy Genrui
- YouTube
O průběhu testování se dělá záznam (jméno dítěte, třída, datum a výsledek testu –
provádí ředitelem pověřená osoba).
Všichni žáci jsou testováni ve svých kmenových učebnách v 7:45 hod.
Pokud je test pozitivní, dítě v určeném prostoru vyčká na příchod zákonného zástupce,
který s ním odejde a povinně si zajistí konfirmační (potvrzující) test RT-PCR. Pokud tento
test nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží ZZ neprodleně výsledek
škole a žák se může vrátit k prezenční výuce.
Při potvrzení pozitivity ZZ okamžitě informuje školu. Škola následně kontaktuje KHS a
postupuje dle jejích pokynů. Žák se může vrátit k prezenční výuce po dalším negativním
AG testu či po ukončení nařízené izolace. ZZ předloží škole příslušné potvrzení.
Upozornění:
Při záchytu pozitivity jde do karantény pouze daný žák či jeho nejbližší kontakt, pokud KHS
nerozhodne jinak.
Testování se neprovádí u osob, které mají vydaný certifikát MZd o provedeném
očkování a od doby podání poslední dávky vakcíny uplynulo více jak 14 dní. Dále u osob,
které absolvovaly z důvodů onemocnění Covid – 19 izolaci a zároveň neuplynulo více jak
180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Vše nutno doložit příslušným
potvrzením v listinné či elektronické podobě. Škola vede evidenci o ochranné lhůtě ve
školní matrice. Žák, který se pro nepřítomnost nemůže v dané dny zúčastnit testování,
bude testován ihned po příchodu do školy. V tomto případě ZZ informuje den předem
třídního učitele.
Upozornění: pokud se žák vrátil přímo před nástupem do školy ze zahraniční dovolené,
dodržujte platná nařízení MZdČR o samoizolaci a PCR testování.
Škola sama je regulovaným subjektem a je povinna splnit povinnosti
stanovené mimořádným opatřením.

