Organizace vzdělávání v ZŠ, provoz školní družiny a školní jídelny,
zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí
Vážení rodiče, zákonní zástupci,
 návrat do školy od 12. 4. 2021 se týká všech žáků naší malotřídní školy při
dodržení homogenity skupin – nebude docházet k míchání žáků z různých tříd,
vyučování bude probíhat denně bez rotace po týdnech.
 Při vstupu do budovy musí mít každá osoba respirátor, žáci mohou používat
chirurgickou roušku. Vybavte prosím děti minimálně 2 kusy a sáčkem na
ukládání.
 Do školy mohou přijít pouze ti, kdo nemají příznaky infekčního virového
onemocnění.
 Potřebujeme aktualizovat kontakty na zákonné zástupce nebo na osoby, které by
v případě pozitivního výsledku testu vyzvedli žáka ve škole.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ukládá za povinnost:
 testování žáků ve školách 2 x týdně antigenními testy - v pondělí a ve čtvrtek.
 U nepřítomných žáků bude provedeno testování bezprostředně po jejich návratu do
školy v kterýkoli jiný den.
 U žáků 1. – 3. ročníku mohou být přítomni zákonní zástupci (nebo jimi písemně
pověřené osoby – v případě pozitivního testu jde do karantény i doprovod).
 Testování bude probíhat vždy v kmenové třídě v předem určeném čase za dodržení
všech hygienických podmínek. Je nutné dodržet čas příchodu z důvodu testování.
 Testování se netýká těch, kteří v posledních 48 hodinách byli testováni na covid – 19
nebo těch, kterým neuplynulo více než 90 dní od 1. RT – PCR testu s pozitivním
výsledkem – tyto skutečnosti je nutné vždy prokazatelně doložit.




Při pozitivním výsledku v pondělí (žák nebyl 48 hodin v kontaktu s ostatními ve skupině)
odchází do karantény pouze pozitivní žák (škola vydá potvrzení o pozitivním AG testu) a
zákonný zástupce je povinen informovat lékaře pro děti a dorost, který rozhodne o
vyšetření RT – PCR testem a vyplní žádanku k tomuto vyšetření. Podle výsledku tohoto
testu se žák buď vrátí do výuky nebo zůstane v karanténě.
Vyjde – li pozitivní test ve čtvrtek, odchází do karantény celá skupina a čeká se opět na
výsledek RT – PCR testu.

Stanovuji tyto homogenní skupiny:

Po + Čt

Denně příchod do šatny
I. Žáci 1. r.
6:45 – 7:00 h
II. Žáci 2. a 3. r.
6:30 – 6:45 h
III. Žáci 4. a 5. r.
7:00 – 7:10 h

Čas testování
7:05
6:50
7:15

Provoz ŠD
6:45 – 15:00
6:30 – 14:55
ŠD nebude

Oběd
11:10
12:10 (pá 11:40)
11:40 (pá 12:10)

Z důvodu omezení styku skupin prosíme o dodržování času vstupu do budovy a
příchodu do šatny - v šatně by neměli být přítomni žáci z jiné třídy. Dohlížet na chodbě
bude školnice.
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Prosíme rodiče, aby do budovy školy vstupovali také pouze v nutných případech, při
asistenci u testování žádáme z hygienických důvodů o přezutí či použití vlastních
návleků na boty.
Rozvrhy hodin budou upřesněny třídními učitelkami, v zásadě bude tentýž s drobnými
změnami.
Hodiny HV budou probíhat bez zpěvu, hodiny TV bez cvičení, pouze formou procházek
a pobytu venku.
Obě oddělení školní družiny budou fungovat dle rozpisu, je nutné zamezit míchání tříd.
Z tohoto důvodu nemohou být zařazeni do školní družiny žáci 4. a 5. ročníku.
Obědy budou od pondělí přihlášeny všem dětem z 1. – 5. ročníku, nechcete – li odebrat
oběd, odhlaste si jej, prosím, ve školní jídelně. Pitný režim si zajistí každý žák sám.
Ve škole budou dodržována všechna aktuálně platná hygienická a protiepidemická
pravidla.
Podrobněji k testování zde:
Video – naše škola obdrží LEPU testy: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

https://testovani.edu.cz/
Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/20211/MIN/KAN ze dne 06.04.2021 mohou děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají
vybrané profese, od 12.04.2021 chodit do svých běžných mateřských škol a do svých
běžných základních škol a školních družin.
(Do těchto skupin patří např. zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí
pracovníci, kteří zajišťují prezenční výuku ve školách, zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů veřejného zdraví a další skupiny povolání,
jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií a je potřeba zajistit péči o jejich děti.)
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Dana Šatrová
ředitelka školy
Střelské Hoštice 8. 4. 2021
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