Základní škola, Zaječice, okres Chrudim
Informace k provozu školy v období
od 12. 4. 2021 do odvolání
Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost informacím k provozu školy od 12. 4. 2021. Od tohoto data je na základě
materiálu č.j.: MSMT-6329/2021-10 stanovena opět prezenční výuka pro všechny ročníky 1. stupně
ZŠ. Na naší škole bez rotační výuky (žáci chodí do školy každý týden).
Prosíme rodiče o navrácení zapůjčené techniky s nástupem žáků do školy. Nejpozději 14. 4. 2021.
Děkujeme.
Vstup a pohyb žáků po škole
Žák, který vykazuje viditelné příznaky, nebude do budovy školy vpuštěn. Neposílejte žáky
s uvedenými příznaky do školy.
Dítě, žák, student vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:
 zvýšenou tělesnou teplotu
 suchý kašel
 dušnost
 zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 ztrátu chuti a čichu
 bolest v krku
 bolest svalů a kloubů
 rýmu / ucpaný nos
 bolest hlavy
Všichni žáci mají povinnost nosit roušky (zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek
naplňující technické podmínky normy ČSN EN 14683+AC) po celou dobu pobytu ve škole a ve
školní družině! Všichni zaměstnanci používají respirátor.
Roušky pro žáky bychom měli dostat od státu z hmotných rezerv.
Žáci budou mít do školy alespoň 2 náhradní roušky uloženy v čistém sáčku. Doporučujeme
každodenní kontrolu.
Do školy žáci vstupují na vyzvání zaměstnance školy. V šatně se zbytečně nezdržují a odchází
nejkratší možnou cestou do třídy.
Před WC žáci vyčkají na vyznačených místech. Z WC odcházejí ihned do své třídy. Žáci dodržují
základní hygienu. Na všech WC jsou instalovány jednorázové ručníky, mýdlo a dezinfekce (gel).
Žáci jiných tříd se nenavštěvují, na chodbách se nezdržují společně ani se žáky své třídy.
Ze školy žáci odchází organizovaně s vyučujícím a dbají jeho pokynů.
Vyučujícím se doporučuje zařadit pobyt a výuka žáků na čerstvém vzduchu. Na školní zahradě musí
být třídy od sebe odděleny.
1. ročník
Šatna umístěna hned vedle třídy. Žáci jdou do 1. patra, kde se převléknou a přezují. Pohybují se pouze
po 1. patře.
2. ročník
Šatna umístěna vedle schodiště (původní). Žáci se pohybují pouze po přízemí.
3. ročník
Šatna umístěna vedle třídy v chodbě. Žáci se pohybují pouze po přízemí a v nových učebnách.
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4. a 5. ročník
Šatna umístěna v chodbě k WC (původní). Žáci se pohybují pouze po 1. patře. Využívají učebnu
kmenové třídy a počítačovou učebnu.
Svačina (konzumace potravin ve škole)
Žák svačí u svého stolečku. S jídlem nepřechází po třídě ani po chodbě.
Roušku si uloží tak, aby byla zajištěna základní hygienická pravidla (např. do igelitového sáčku).
Před jídlem si dezinfikuje ruce a dodržuje osobní hygienu.
Testování žáků
Žáci budou provádět test ve své třídě vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Pokud žák v těchto dnech přijde později, udělá si test za přítomnosti pracovníka školy ihned po
vstupu.
Pokud žák v uvedené dny není přítomen, bude test proveden v první den nástupu do školy.
Pro pomoc žákům s testem je umožněn vstup doprovodu do vymezených prostor.
Doprovod dodržuje rozestupy od ostatních osob a má po celou dobu pobytu ve škole nasazen uznaný
respirátor.
V případě, že jsou obsazena všechna místa určená k testování, počká doprovod s žákem na uvolnění
místa. Děkujeme za trpělivost.
Žák přichází s doprovodem k testování nejpozději v 7.25 hod. Na výsledek testu se čeká 15 min!
Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách je na přiložených letácích MŠMT.
Stručný postup testování:
1. V 7.45h si žáci vydezinfikují ruce a sedí na svém místě.
2. Vyučující rozdá žákům testy.
3. Podle návodu si žák provede test výtěrem z přední části nosu.
4. Podle návodu vsune vatovou tyčinku do testeru a vyučující zakape tyčinku roztokem.
5. Za 15 minut ukáže žák výsledek testu vyučujícímu, který provede záznam o výsledku.
a) test je negativní – žák pokračuje ve vyučování
b) test je pozitivní – žák je odveden do izolační místnosti, jsou kontaktováni zákonní zástupci
(v případě předem dohodnuté a napsané žádosti může být žák poslán domů sám)
6. Kompletní test žák odnese do připravené nádoby
7. Umyje si ruce, použije dezinfekci a jeho stůl je dezinfikován.
8. Pokračuje výuka.
ad 5 b)
Škola vystaví zákonnému zástupci potvrzení o pozitivním testu žáka. Ten neprodleně uvědomí svého
lékaře. Ten vystaví žádanku na kontrolní PCR test.
V případě pozitivního PCR testu je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat školu, škola
kontaktuje Krajskou hygienickou stanici. Ta rozhodne o izolaci a dalším postupu.
Žák se může vrátit do vyučování s negativními výsledky PCR testu nebo s potvrzením o ukončení
karantény od svého dětského lékaře.
Přejde-li do karantény více než polovina třídy, nastupuje distanční výuka pro nepřítomné žáky, podle
technických možností školy.
Žákům, kteří nebudou testováni nebo odmítnou testování, není umožněn vstup do vyučování. Jejich
absence je v takovém případě omluvená.
Žákům je po domluvě s vyučujícími zasíláno učivo v týdenních plánech. Žák má povinnost toto učivo
podle plánu splnit.
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Testování vlastními testy
Je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte/žáka některý z testů schválených
Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na:
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělali rodiče
dětem doma.
Kdo se nemusí testovat
1. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci
minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího
nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu
s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
2. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR
o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v
případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo
nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
3. Testovat se nemusí ani osoby, které doloží 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 zdravotních služeb.
Vstup třetích osob
Je umožněn pouze v důvodných případech a po předchozí domluvě s vyučujícím. Platí v objektu ZŠ i
ŠD.
Mezi důvodný vstup do vymezeného prostoru ve škole patří pomoc vlastnímu dítěti s testováním –
pouze v pondělí, ve čtvrtek (nebo po absenci v těchto dnech jiný pracovní den).
Rodičovské schůzky proběhnou v programu Teams.
Jídelna
Je nutné dodržet homogenitu skupin ve školní jídelně a v šatně před školní jídelnou.
Ve školní jídelně je stanoven mimořádný režim provozu podle aktuálních nařízení.
Z tohoto důvodu došlo k úpravě časů výdeje jídel a pobytu žáků v jídelně.
Ročník

Oběd od

Oběd do

1.
2.

Ukončení výuky
(každý den)
11.15
11.30

11.25
11.55

11.50
12.20

3.
4. a 5.

12.15
12.30

12.25
12.50

12.50

poznámky
Vyčkají ve třídě
(na zahradě) před
obědem do 11.45
Vyčkají ve třídě,
(na zahradě) před
obědem do 12.40

Dojíždějícím žákům je umožněno vyčkat odjezdu autobusu ve škole – ve své třídě – podle platných
pravidel.
S paní vedoucí jídelny ověřte stav a výši konta na obědy.
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Je-li žák v nucené karanténě, náleží mu možnost odebrat oběd ze školní jídelny.
Odběr obědu bude probíhat 11.00 – 11.30 h oknem do zahrady u školní jídelny.
Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo karanténě, stejně tak jejich zákonní zástupci a třetí
osoby.
Rozvrh hodin od 12.4.2021
Dochází k dílčím změnám, které vycházejí z požadavku homogenity skupin žáků, z úpravy provozu
školní jídelny a školní družiny. Nový rozvrh, platný od 12. 4. 2021, je umístěn na stránkách školy.
Hodiny mají opět 45 minut.
V průběhu hodin bude docházet k větrání. Při dobrém počasí bude výuka probíhat na zahradě školy
v improvizované venkovní učebně.
V rozvrhu je nadále zakázán zpěv a tělesná výchova. Místo těchto předmětů budou vyučující volit jiné
předměty, ve kterých potřebují více procvičovat učivo, nebo třídnické hodiny. V rozvrhu jsou tyto
hodiny označeny N (náhradní).
V případě, že by některá ze tříd byla znovu převedena do distanční výuky, bude se v této třídě
vyučovat online přes Teams podle stávajícího rozvrhu.
Školní družina
1. ročník
V budově školní družiny.
Žáky je možné vyzvednout hned po obědě nebo od 15 hodin později (z důvodu vycházky).
Žáka si vyzvedává zákonný zástupce nebo jím určená osoba (viz formulář ze začátku školního roku).
Žák může odejít z družiny sám, ale musí mít vyplněn lístek s časem, a podepsaný zákonným
zástupcem (občasný odchod).
Lze domluvit pravidelný samostatný odchod z družiny (na základě vyplnění času pravidelných
odchodů žáka a podpisu zák. zástupcem).
2. ročník
V budově základní školy.
Žáky je možné vyzvednout hned po obědě nebo od 15 hodin později (z důvodu vycházky).
Žáka si vyzvedává zákonný zástupce nebo jím určená osoba (viz formulář ze začátku školního roku).
Žák může odejít z družiny sám, ale musí mít vyplněn lístek s časem, a podepsaný zákonným
zástupcem (občasný odchod).
Lze domluvit pravidelný samostatný odchod z družiny (na základě vyplnění času pravidelných
odchodů žáka a podpisu zák. zástupcem).
3. ročník
V budově základní školy.
Školní družina bude žákům 3. ročníku poskytována pouze do 30. 4. každý den do 15 hod.
Lze domluvit pravidelný samostatný odchod z družiny (na základě vyplnění času pravidelných
odchodů žáka a podpisu zák. zástupcem).
Kroužky, šachy a sportovní projekty
Neprobíhají. Poplatky z DDM Chrudim vám budou převedeny zpět na účet.
Další informace na
www.koronavirus.edu.cz
www.testovani.edu.cz
https://www.npi.cz/aktuality/web-testovani-2021
V Zaječicích 11. 4. 2021

Mgr. Radek Machatý, ředitel školy
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