INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ
K ČINNOSTI ŠKOLY OD 24. 5. 2021
Vážení rodiče, zákonní zástupci.
Na základních školách
▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
▪ homogenita tříd a skupin není povinná,
▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za
podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a
přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště1;
přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných
vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování,
nošení ochrany dýchacích cest.
Sraz žáků před školou v den testování – každé pondělí
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V ostatních dnech (úterý – pátek) vstupují žáci samostatně do šaten od 7:40 a po
přezutí
Ranní družina
Ranní družina přechází na běžný režim - provoz od 6:00 do 16:40 hodin.
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 bude probíhat pravidelně 1x týdně a to v pondělí bezprostředně
po příchodu do školy.
Testování bude probíhat samoodběrem neinvazivními antigenními testy z kraje
nosu, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
Žáci, kteří se při svém příchodu zpozdí a nebudou moci vstoupit do budovy
se svou třídou, budou vstupovat do budovy bočním vchodem do tělocvičny,
kde proběhne dodatečné testování.
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 SARSCoV-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.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j.
MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není
povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování
odstupu 2 metrů od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo
pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a

úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak
nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.
V Podbořanech 19. 5. 2021

Mgr. Stanislava Jirásková
ředitelka školy

