Informace k nástupu žáků 1. st. do škol
1. Rotační výuka na 1. stupni
 Střídání tříd vždy po týdnu – jeden týden prezenční výuka a druhý týden
distanční
 Do školy mohu chodit pouze ti žáci, kteří nemají žádné příznaky infekčního
onemocnění (rýma, kašel, teplota,…)
 V prvním týdnu (datum nástupu do škol v okrese Děčín určí MZ ČR)
nastoupí do školy třídy: PT, 1. A, 2. A, 2. B, 3. A, 4. A, 4. B, 5. A
 Zbývající třídy nastoupí do školy o týden později – 1. B, 1. C, 2. C, 3. B, 3. C,
4. C, 5. B, 5. C budou mít výuku distančně a do školy
 takto se to bude po týdnech střídat
 úkoly pro žáky, kteří nepracují online, se budou předávat žákům vždy v pátek,
pokud žák nebude ve škole, úkoly se dají na velkou školu, aby si je žáci v úterý
vyzvedli
 upozornění, aby žáci do školy přicházeli již nasnídaní – svačit budou žáci až o
velké přestávce nikoli po příchodu do školy (ráno před testováním by si žáci
neměli z důvodu svačení roušky sundávat)
 5. ročník – žáci budou do školy vstupovat hlavním vchodem a půjdou přes
schodiště (na východě) až do 2. patra, tam budou u tříd šatny, kde se svléknou a
přezují; vzhledem k probíhající rekonstrukci ŠJ budou žáci 5. ročníku do školní
jídelny chodit okolo (pizzerie) – nelze využívat spojovačku ze školního dvora do
ŠJ
2. Obecné informace k testování
 Testování se neprovádí u žáků, kteří:
o absolvovali z důvodu onemocnění covid 19 izolaci a zároveň neuplynulo více
než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem, tuto skutečnost je
nutné prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře,…),
nebo
o doloží negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek antigenního testu
provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.
 Pokud se žák nebude účastnit testování a nespadá do žádné z výše uvedených
výjimek, nesmí se účastnit prezenční výuky. Škola není povinna zajišťovat
distanční výuku, budou pouze předány úkoly (obdobně jako při nemoci žáka). O
této skutečnosti informuje zákonný zástupce školu (omluvení žáka) a absence bude
evidována jako omluvená.
 Testování (testy LEPU RAPID)
o bude probíhat po příchodu do školy dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek) neinvazivním
samoodběrem z okraje nosu dle instrukcí vyučující (příp. vychovatele), pokud se
některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den či na začátku vyučování,
bude otestován bezprostředně po příchodu do školy
o u testování žáků z PT, 1., 2. a 3. ročníku je možná přítomnost zák. zást. – tento
odběr však musí probíhat mimo třídu, tedy v jiných prostorech a je třeba zajistit,
aby se zákonní zástupci nepotkali s ostatními žáky a personálem školy, chceme
všechny rodiče ubezpečit, že jsme schopni zajistit testování žáků i bez přítomnosti
rodičů

o pokud by někdo z rodičů přesto na přítomnosti u testování trval, bude mu umožněn
vstup do školy v čase od 7.10 do 7.15 hod. (pro PT slouží zadní vchod školní
jídelny, 1. a 2. ročník vstupují vchodem do staré části budovy a 3. a 4. ročník
vchází proskleným vchodem) – později již nebude z důvodu zajištění
bezpečnosti ostatních žáků a personálu vstup rodičům povolen; zde se jich ujme
pedagogický pracovník, který je odvede na určené místo a bude je instruovat při
provádění testu, rodič opustí školu před příchodem ostatních žáků do školy
o žáci, kteří navštěvují ranní družinu, budou testováni hned po příchodu do ŠD,
pokud v tomto případě bude chtít být rodič u testování svého dítěte, vstoupí do
budovy se žákem, půjde do tělocvičny, kde dle instrukcí pedagogického pracovníka
dojde k testování žáka za přítomnosti rodiče
o v případě pozitivního výsledku testování bude zákonný zástupce neprodleně
telefonicky informován (nutný aktuální a dostupný telefonický kontakt ZZ) a žák
bude umístěn v izolační místnosti, kde vyčká, až si ho rodič vyzvedne. Je také
možné předem udělit souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu žáka
domů. Žák obdrží potvrzení o tom, že byl pozitivně testován a zák. zástupce je
povinen telefonicky informovat o pozitivním testu praktického lékaře pro děti a
dorost, ten je povinen rozhodnout o PCR testu a vyplnit elektronickou žádanku.
o žák, který byl ve škole pozitivně testován, se může vrátit k prezenční výuce buď po
předložení negativního výsledku PCR testu, nebo po skončení povinné izolace – je
nutné přinést potvrzení o ukončení izolace od lékaře
o pokud bude ve třídě při čtvrtečním testování žák s pozitivním výsledkem, budou o
této skutečnosti neprodleně informováni všichni zákonní zástupci žáků z této třídy
a zároveň budou vyzváni k tomu, aby si bezodkladně odvedli své dítě ze školy,
pokud předem neudělili souhlas k samostatnému odchodu žáka. Žák, který byl ve
škole pozitivně testovaný, musí následně absolvovat PCR test, výsledek tohoto
testu doloží následující den škole. O výsledku PCR testu budou všichni zák
zástupci informováni. Pokud bude PCR test pozitivní, škola toto bezodkladně
nahlásí krajské hygienické stanici včetně seznamu žáků dané třídy. Tato kraj hyg.
stanice nařídí žákům karanténu.
3. ŠD
 bude v provozu včetně ranní školní družiny, a to pro žáky 1.–4. ročníku
(z organizačních důvodů nebude pro žáky 5. ročníku) – žáci budou moci
přicházet do ranní ŠD nejdéle do 7.15 hod.!!!
 zachována bude homogenita tříd, tudíž oddělení ŠD budou po třídách
 úplata za školní družinu bude snížena přiměřeně k účasti žáka v ŠD
4. ŠJ
 kdo má zájem o oběd, je nutné si ho přihlásit nejpozději do pondělí 7 hod.
5. Protiepidemické zásady
 ve škole dodržujeme všechna předepsaná protiepidemická opatření – průběžná
dezinfekce všech povrchů, u všech umyvadel je k dispozici dezinfekce a
papírové ručníky, po příchodu do školy si všichni dezinfikují ruce, všichni nosí
předepsanou ochranu dýchacích cest
 často se větrá, doporučuje se častý pobyt venku – je nutné, aby žáci měli
dostatečně teplé oblečení

