Příloha č. 4 d)
ZPRACOVÁNO DLE MANUÁLU: SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 vydaného MŠMT ze dne 17. 8. 2021
Obecné informace k provozu školy
-

školy zahájí činnost v plném rozsahu

-

od žáků se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti

-

nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků

-

škola upozorňuje zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního
onemocnění nemohou do školy vstoupit!

-

pohyb zákonných zástupců ve škole je omezen k řešení nezbytných záležitostí

Kroky v případě podezření na výskyt nákazy covid-19
-

školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19

-

tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou
povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního
onemocnění, od ostatních dětí“
Škola volí tento postup:
a) příznaky jsou patrné již při příchodu, v případě, že je přítomen zákonný
zástupce (dále jen ZZ) – žák není vpuštěn do budovy a je poslán se ZZ domů
b) příznaky jsou patrné již při příchodu, ZZ není přítomen – pedagog okamžitě
oznámí tuto skutečnost ZZ s tím, že je nutné bezodkladné vyzvednutí žáka
ze školy
c) příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole – žákovi je
poskytnuta rouška a je umístěn do samostatné místnosti; zároveň pedagog
okamžitě oznámí tuto skutečnost ZZ s tím, že je nutné bezodkladné vyzvednutí
žáka ze školy

ZZ je povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze
v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař
pro děti a dorost.
Úplata za ŠD
1. Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, úplata se hradí.
2. Pokud dojde k uzavření školy, ředitel poměrně poníženou úplatu, je-li délka omezení

nebo přerušení provozu více než 5 dnů.
Screeningové testování v září 2021
 Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě:
Žáci 2. – 9. ročníku: 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021
Děti z přípravné třídy a žáci 1. ročníku: 2. 9., 6. 9., 9. 9. 2021.
Testy: antigenní testy pro samoodběr GENRUI.

Testování proběhne:
I. stupeň: tělocvična
II. stupeň: kuchyňka
PT – 3. ročník – možná asistence třetí osobou (zák. zástupce).
Testuje se průběžně již od 6 hodin (pro žáky, kteří chodí do ŠD).
Ve dnech, kdy se testuje, myslete na včasný příchod do školy – nejpozději v 7.25 hod.!!!
TESTOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA
ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÉ UVEDENÝM INFORMACÍM DODÁVÁ PRÁVNÍ ZÁVAZNOST (není
z rozhodnutí školy).
 Testování nepodstupují žáci:
-

kteří jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování

-

po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19

-

doloží-li negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

-

JE MOŽNÉ PŘINÉST SI VLASTNÍ TEST SCHVÁLENÝ MZd (např. ze slin)

 Žák, který se nepodrobí testování:
-

má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (ve třídě
při výuce, v ŠD a ve společných prostorách (výjimky: osoby s poruchou intelektu, autistického spektra, závažná alterace duševního stavu)

-

nesmí cvičit ve vnitřních prostorech

-

nesmí zpívat

-

ve ŠJ dodržovat odstup minimálně 1,5 m

Vypracovala: Mgr. Markéta Hobzová, 20. 8. 2021

