COVID - DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE!
(byly zaslány i prostřednictvím Bakalářů dne 5. 11. 2021)
1) DISTANČNÍ (ONLINE) VÝUKA
V případě, že je u žáka v dané třídě potvrzen pozitivní PCR test na onemocnění COVID-19, odchází
celá třída do karantény (výjimku tvoří žáci, kteří již podstoupili očkování nebo jsou ve 180denní
ochranné lhůtě po prodělání nemoci COVID-19 nebo ti, kteří v "rozhodné" době nebyli přítomni ve
škole).
Třída je po dobu karantény vyučována distančním (online) způsobem. Přes Bakaláře je žákům zaslán
rozvrh přímých online hodin. V ostatních hodinách jsou jim úkoly zadávány přes Bakaláře (kromě Tv,
Vv, Pč, Hv). Pro žáky, kterých se karanténa netýká, a jsou přítomni ve škole, platí, že se řídí rozvrhem
své třídy včetně stěhování a pracují dle pokynů vyučujících.
Vzhledem k tomu, že doba karantény se u jednotlivých žáků může lišit (počítá se od posledního
kontaktu s pozitivně testovanou osobou, a ta může být u jednotlivých žáků různá, termíny pro PCR
testování jsou různé), nastává situace, že žáci jsou "vyvazováni" z karantény postupně, nikoli naráz
jako celá třída.
Pro třídu jako celek platí, že se distanční výuka "překlopí" opětovně do prezenční výuky tehdy, když
je v rámci dané třídy fyzicky přítomno ve škole více než 50% žáků. Ostatním žákům jsou zadávány
úkoly přes Bakaláře.

2) ODHLAŠOVÁNÍ/PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Postup při odhlašování dětí v případě nařízené karantény ze strany státní hygieny:
1. Vedoucí školní jídelny odhlásí na pokyn vedení školy celou třídu a to pouze 1. den povinné
karantény.
2. Další dny si obědy již odhlašují individuálně rodiče, a to podle skutečné délky karantény
jednotlivých žáků (ta se může lišit).
3. V době karantény mají žáci nárok na oběd, který jim bude vydán do menu boxu u bočního vchodu
do školní kuchyně (levé křídlo školy – směrem na školní zahradu) a to v době od 11:30 hod. – 11:45
hod. nebo 13:45 hod. – 14:00 hod., popř. individuálně dle domluvy. V případě zájmu musí rodiče
obědy přihlásit nejpozději do 10:00 hod. den předem. Menu box je zpoplatněný a platba bude
provedena jednou týdně, a to prostřednictvím školní online pokladny (ŠOP).
Tento oběd si nesmí vyzvednout sami žáci případně jiná osoba, která je v karanténě!

3) NÁROK NA OŠETŘOVNÉ
Nárok na ošetřovné mají všichni rodiče, jejichž dítě se ocitne v karanténě/na distanční výuce (nebo
onemocní) a není starší 10 let věku.
V případě, že potřebujete vystavit ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO
ZAŘÍZENÍ, kontaktujte kancelář školy na telefonních číslech: 571 437 905 nebo 724 715 096.

4) SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ (8. a 15. 11. 2021)
1) Screeningové testování proběhne dvě pondělí po sobě, 8. a 15. 11.
2) Samotné testování proběhne za stejných podmínek jako v září 2021.
3) Malým žákům (1. - 2. ročník) mohou při testování pomoci i rodiče mezi 7:00 – 8:00h na chodbě u
bočního vchodu do školy (u rampy).
4) Testovat se nemusí žáci, kteří jsou očkovaní, prodělali COVID-19 a jsou stále v ochranné 180denní
lhůtě, nebo mají negativní AG test (platí 24 hodin) nebo PCR test (platí 72 hodin). Toto musí žáci
doložit v papírové nebo elektronické podobě (ne SMS).
5) Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky zúčastnit, ale za
speciálních podmínek "pro netestované", tj. zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu
pobytu ve škole + zákaz některých aktivit - najdete zde: Jak na to ve škole - edu.cz, viz MANUÁLY A
RADY CO DĚLAT VE ŠKOLE - NOVÉ! POKYN KE SCREENINGOVÉMU TESTOVÁNÍ... - LISTOPAD 2021 Obecné informace ke screeningovému testování (str. 2 - 3).
6) Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, provede se test bezprostředně po
jeho příchodu do školy.
7) V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování,
není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny (žák může být testován až ve
škole).
8) Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na
vzdělávání.
9) Pokud je výsledek pozitivní, je žák odeslán do izolační místnosti, vyzvedává si ho zákonný zástupce,
kterému je v kanceláři školy předáno potvrzení o pozitivním výsledku testování.
10) Rodič pak kontaktuje ošetřujícího lékaře dítěte ohledně dalšího postupu (nutnost absolvování
konfirmačního PCR testu).
11) V případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení roušky po celou dobu pobytu ve škole, není
mu umožněn osobní přístup ke vzdělávání, tj. pobyt ve škole.
12) Testovat se musí i všichni zaměstnanci školy, kteří nejsou očkovaní, neprodělali COVID-19 nebo
nemají aktuálně platné negativní AG/PCR testy.

