Provoz školy a testování od 1.9. 2021
•

Provoz školy a testování od 1. 9. 2021 vychází z manuálu a metodiky Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Výuka probíhá prezenčně dle standardního rozvrhu platného od 1. 9. 2021, včetně
tělesné výuky a zpěvu.

Příchod do školy
•

Není omezen, žáci přicházejí do školy od 7:40 do 7:55.

•

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstupovat, při
zjištění příznaků žáci odchází v doprovodu zákonného zástupce domů.

•

Rodiče mají povinnost informovat školu, pokud se jejích dítě vrátilo ze
zahraničí v době 14 dnů před zahájením školního roku-další postup dle
nařízení MZdr ČR!!!

Hygienická opatření:
Po vstupu do školy a po celou dobu pobytu ve společných prostorách jsou povinné
zdravotnické roušky či respirátory. Ve třídě a při výuce povinné nejsou. Povinnost nosit
respirátor či roušku platí pro žáky, kteří se nebudou plošně testovat. Prosíme rodiče, aby dali
dětem alespoň dvě roušky a sáček na odložení roušky.

První školní den:
•

Dne 1. 9. 2021 bude výuka ukončena po 1. vyučovací hodině, tj. v 8:45 hod.

•

Obědy budou vydávány od 8:45 – 11:00 hodin.

První ročníky:
Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne v kmenových třídách. Děti mohou 1. září doprovodit
jejich rodiče. Z hygienických důvodů a současných epid. opatření, prosíme rodiče, aby měli
po celou dobu pobytu ve škole nasazeny roušky a použili desinfekci u vstupu do budovy
školy, příp., které budou k dispozici u každé učebny. Více informací se dozvíte od třídních
učitelů. První školní den budou děti ve škole od 8:00 do 8:45.
2. 9. konec vyučování v 9:40 hod.
3. 9. konec vyučování v 10:45 hod.
od pondělí 6. 9. konec vyučování v 11:40 hod

Další třídy (1.stupně i 2.stupně)
1. 9. konec vyučování v 9:40 hod.
2. 9. konec vyučování v 11:40 hod.
3. 9. konec vyučování v 11:40 hod.
od pondělí 6. 9. výuka dle rozvrhu

Školní družina:
Činnost školní družiny 1.9. 2021 (první školní den) od 6:00 – 15:30
Provoz od 2.9. je zajištěn od 6:00 – 16:30

Plošné testování žáků
•

bude probíhat 1.9. (1. třídy a přípravná třída 2.9.), 6. a 9. září

Kdo se bude testovat
•

Všichni žáci prezenční výuky se budou muset testovat na přítomnost COVID –
19 testování se neprovádí u žáků, kteří mají 14 dní po plně dokončeném
očkování, kopii o plném očkování předají žáci při nástupu do školy třídním
učitelům - testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na
odběrovém místě, která nejsou starší 72 hod. u Ag testu a 7 dní u PCR testu, a
pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19.

•

Absolvovali z důvodu onemocnění COVID19 izolaci minimálně v rozsahu
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího
nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od
prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák
(zákonný zástupce) prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se
účastní testování dle harmonogramu školy.

Žák, který se nebude testovat:
•

má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole,
včetně výuky

•

nesmí cvičit ve vnitřních prostorech

•

nesmí zpívat

•

při konzumaci potravin a pokrmů musí sedět v lavici, popřípadě dodržovat
rozestup od ostatních osob 1,5 metru, včetně jídelny.

Kdy bude testování probíhat
•

testování všech žáků bude probíhat 1. vyučovací hodinu ve třídách 1.9., 6.9. a
9.9. 2021, popřípadě při prvním příchodu do školy

Jak bude testování probíhat
•

testování bude probíhat v kmenových třídách

•

k samotestování se použijí antigenní testy Genrui BioTech s výtěrem z přední
části nosu

•

u prvních tříd bude první testování probíhat v kmenové třídě 2. září 2021

•

žáci 2. – 3. tříd mohou k testování využít asistence zákonného zástupce nebo
jiné pověřené osoby, průběh testování si můžete prohlédnout na následujícím
videu: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Co následuje při zjištění pozitivního žáka
•

pozitivně testovaný žák je odveden do izolační místnosti, rodiče jsou vyzváni k
vyzvednutí žáka a zajištění PCR testu, o výsledku testu informuje okamžitě
zákonný zástupce školu

•

zbytek třídy odchází domů, vyčká na potvrzení testu, v případě negativního
výsledku se vrací do školy, v případě pozitivního výsledku informují dětského
lékaře a zajistí PCR test.

V Českých Budějovicích dne 24.8.2021

Ing. Bc. Vítězslav Ilko - ředitel školy

