INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ K ČINNOSTI ŠKOLY
OD 12. 4. 2021
Vážení rodiče, zákonní zástupci.
Od 12. 4. 2021se mění režim výuky na základní škole a v přípravné třídě.
Přípravná třída
Od pondělí 12. 4. 2021 se žáci přípravné třídy vzdělávají prezenčně. V 7:30 bude sraz u šaten
školy, kde si žáky převezme paní učitelka.
Pokyny pro žáky 1. stupně
Od 12. 4. 2021 bude probíhat rotační výuka žáků 1. stupně – žáci se po týdnu
budou střídat ve škole takto:
od 12. 4. ve škole žáci tříd: 1. A, 1. C, 2. A, 3. A, 5. A
od 19. 4. ve škole žáci tříd: 1. B, 2. B, 3. B, 4., 5. B
Sraz žáků před školou
12. 4. 2021
19. 4. 2021
1. A
7:30
1. B
7:30
1. C
7:30
2. B
7:30
2. A
7:30
3. B
7:50
3. A
7:50
4.
7:30
5. A
7:50
5. B
7:50
Pokyny pro žáky 2. stupně
Žáci všech tříd pokračují v distanční výuce podle platného rozvrhu. On-line hodiny budou
vyznačeny v rozvrhu na webových stránkách školy a budou uvedeny v kalendáři v programu
Teams.
Mohou probíhat individuální konzultace (pouze jeden žák, jeden pedagog a
případně zákonný zástupce).
Jsou možné skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním
neúspěchem, anebo žáků 9. tříd (příprava na přijímací zkoušky), a to v nejvyšším
počtu 6 žáků v jedné skupině.
Školní družina
V oddělení školní družiny mohou být přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy
prezenční výuky. V provozu bude i ranní družina od 7:00. Odpolední družina bude do 16:40.
Žáci ranní družiny budou postupně vcházet bočním vchodem do tělocvičny, kde bude
probíhat testování za přítomnosti paní vychovatelky, případně rodiče (zákonného zástupce).
Pobyt ve škole
Žáci musí po celou dobu pobytu ve škole používat ochranu dýchacích cest –
zdravotnickou obličejovou masku (chirurgickou roušku) nebo obdobný prostředek naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN
14683+AC, které brání šíření kapének. Ochranu dýchacích cest si mohou žáci sundat pouze
při konzumaci jídla a pití.

Přítomnost žáků na prezenční výuce bude probíhat za těchto podmínek:
a) žák nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2, který si provedl sám, nebo které mu byly provedeny
jinou osobou a které mu poskytla škola, a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
(testování se nevyžaduje u individuálních konzultací).
Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude
absenci evidovat jako omluvenou. Škola nemá sice povinnost zajistit žákovi v tomto případě
distanční způsob vzdělávání, ale ze strany školy bude žákovi poskytnuta přiměřená forma
studijní podpory.
Testování
Testování žáků i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek
bezprostředně po příchodu do školy.
Testování bude probíhat samoodběrem neinvazivními antigenními testy, u kterého není nutná
asistence zdravotnického personálu. V případě testování dětí žáků přípravné třídy,
1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ a žáků škol a tříd je umožněna asistence při provádění testu třetí
osobou. Podrobnosti a pokyny k testování předají rodičům třídní učitelé.
Testovat se nemusí žák, který doloží, že
- prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
- má 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 služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.
Důležité odkazy:
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf
https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf
https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

V Podbořanech 8. 4. 2021

Mgr. Stanislava Jirásková
ředitelka školy

