Informace k provozu školy od 3. 5. 2021 – pro zákonné zástupce a žáky 2. stupně
Rotační prezenční výuka pro žáky 6. – 9. ročníků začíná od 3. 5. 2021
•
•
•
•

Výuka bude probíhat v homogenních skupinách.
Povinné testování žáků probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek. Organizaci testování
zajišťují zaměstnanci školy.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit
ochranné prostředky dýchacích cest. Zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor
(FFP2, KN 95), žáci zdravotnickou roušku, po celou dobu pobytu ve škole.
Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole se bude organizovat tak, aby byla zajištěna
nařízená hygienická opatření.

Příchod žáků do školy:
Žáci budou přicházet do školy bočním vchodem.
6. A 7.45 hod.
6. B 7.45 hod.
8. A 7.50 hod.

7. A
7. B
9. A
9. B

7.45 hod.
7.45 hod.
7.50 hod.
7.50 hod.

Do školy budou žáky odvádět pedagogičtí pracovníci školy.
Výuka bude probíhat podle rozvrhu pro prezenční vzdělávání, standardní rozvrh hodin platný
od 30. 11. 2020. Výuka začíná pro všechny žáky v 8.00 hod.

Pravidla pro rotační prezenční výuku žáků 6. – 9. ročníků
Výuka je pro žáky povinná.
Probíhá střídání celých tříd po týdnech.
Sudé týdny – výuka pro třídy 6. A, 6. B, 8. A
Liché týdny – výuka pro třídy 7. A, 7. B, 9. A, 9. B
Od 3. 5. 2021 nastupují do školy třídy 6. A, 6. B, 8. A
Od 10. 5. 2021 nastupují do školy třídy 7. A, 7. B, 9. A, 9. B
Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančně.
Distanční výuka probíhá ve formě samostudia.
On-line hodiny budou vyučujícími nastavené jako nepovinné hodiny v prostředí Teams kalendář.
Na on-line nepovinných hodinách se vyučující se žáky individuálně domluví. Vyučující určí den
a čas nepovinných on-line hodin.
Při distanční výuce platí Pokyn ředitelky školy k distanční výuce ze dne 2. 11. 2020.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti ve vnitřních prostorách.

Na venkovních sportovištích je povolená tělesná výchova bez ochrany dýchacích cest
pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně.
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce
alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv
cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY).
Při výskytu onemocnění Covid-19 u žáků jsou zákonní zástupci povinni sdělit tuto informaci
škole.

Provoz školní jídelny
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce.
Zákonní zástupci musí svým dětem obědy přihlásit na www.strava.cz
Škola nebude automaticky obědy přihlašovat.
Výdej do jídlonosičů pro žáky v distančním vzdělávání probíhá od 11.00 do 11.30 hod.,
od 13.15 do 13.40 hod.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit respirátory a roušky,
s výjimkou doby konzumace stravy.
Ve školní jídelně se žáci řídí přijatými hygienickými opatřeními.
Výdej obědů bude probíhat podle určeného harmonogramu.
Dozor zajišťují pedagogičtí pracovníci školy.

Testování žáků (https://testovani.edu.cz/mohlo-by-se-hodit,)
U žáků určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna
účastí na testování.
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického
personálu.
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 (lékařskou zprávou, potvrzení KHS).
Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Termín a frekvence testování
Testování žáků i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně v případě antigenního testování
vždy v pondělí a ve čtvrtek, první vyučovací hodinu.

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat
v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování
později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Výsledky a následné kroky
V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob
do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).
V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční
výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky,
kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů,
(i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).
Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který
může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů
může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i
zaměstnancem školy.

Ochrana osobních údajů
K údaji o výsledku testu konkrétního žáka mají přístup pouze pověření pracovníci školy a školní
družiny.
Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno
na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je
nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C)
GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založené na souhlasu se zpracováním, takže školy a
školní družiny v tomto případě souhlas nezajišťují.
Z důvodu minimalizace nakládání s osobními údaji se informace o výsledku testu konkrétního
žáka nesmí dostat mimo školu.
Škola dále reportuje pouze anonymizované, souhrnné výsledky testování.
Údaje o konkrétním žákovi se předávají pouze mezi školou a místně příslušnou KHS.

Mgr. Šárka Šantrochová, ředitelka školy

