Provoz základní školy od 17. 5. 2021
Dle rozhodnutí MZ a MŠMT se obnovuje provoz školy od 17. 5. 2021 následujícím způsobem:
prezenční výuka pro žáky všech ročníků – 1. i 2. stupeň – bez rotací.

Režimová opatření











Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu.
Žáci mají po celou dobu pobytu ve škole zakryta ústa a nos respirátorem, nano rouškou či
chirurgickou rouškou (nikoliv rouškou látkovou) s výjimkou konzumace jídla, pití a hodin
tělesné výchovy.
Hodiny TV budou realizovány venku, pokud to počasí dovolí, případně vyučující zařadí jiné
činnosti.
Je povolena výjimka z nošení ochrany dýchacích cest (tedy bez roušky nebo respirátoru) při
hodinách tělocviku.
Při hudební výchově nebude vyučován zpěv – vyučující zařadí jiné činnosti.
Ve třídách bude prováděno pravidelné intenzivní větrání – minimálně 5 minut o každé
přestávce a 5 minut uprostřed každé vyučovací hodiny, proto svoje děti vybavte dostatečně
teplým oblečením.
Škola bude pro žáky, kteří nejsou přihlášeni do ranní družiny, otevřena od 7:30 h, aby mohli
při příchodu plynule vstupovat do budovy a nemuseli se shlukovat před školou. Všichni žáci
se po přezutí v šatně neprodleně přesunou do své učebny.
Ve dnech, kdy bude probíhat testování (pondělí) se žáci dostaví nejpozději 25 minut před
zahájením 1. vyučovací hodiny, tj. v 7:30 h, případně po příjezdu autobusu.
Žáci dodržují zvýšenou hygienu rukou. Při vstupu do budovy školy si desinfikují ruce
desinfekčním prostředkem. Desinfekce je k dispozici též v každé učebně a na toaletách.
Ruší se povinnost homogenních tříd, třídy se mohou spojovat dle platného rozvrhu.

Školní jídelna od 17. 5. 2021



Všichni žáci budou mít od 17. 5. 2021 přihlášené obědy ve školní jídelně dle platných
přihlášek.
V případě nezájmu o odebírání školních obědů je nutné je odhlásit, a to vždy nejpozději
předchozí pracovní den do 14:00 h u vedoucí školní jídelny (telefonicky, e-mailem,
prostřednictvím portálu strava.cz).

Školní družina od 17. 5. 2021




Ranní i odpolední družina bude v běžném provozu.
Ranní družina (6:30 – 7:50), odpolední družina (do 16:30) pro všechny žáky dle platných
přihlášek.
Ruší se povinnost homogenních oddělení, v jednom oddělení se mohou spojovat žáci
z různých tříd.

Organizace testování žáků antigenními testy



Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí 1x týdně s tím, že první test se provede první
den osobní přítomnosti žáka ve škole.
Testování bude probíhat pravidelně v pondělí.











Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho
příchodu.
Testování žáků bude probíhat samoodběrem v učebnách, ve kterých bude realizována
1. vyučovací hodina.
Pokud se žák v den testování dostaví ráno do školní družiny, bude testován v družině.
K testování se žáci dostaví nejpozději 25 minut před zahájením 1. vyučovací hodiny,
tj. v 7:30 h, případně po příjezdu autobusu.
K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového
onemocnění.
V případě pozitivního výsledku testu bude žák poslán do izolační místnosti a zákonný
zástupce žáka bude o této skutečnosti neprodleně vyrozuměn. Zákonný zástupce (nebo jím
pověřená osoba) je povinen si dítě bezodkladně vyzvednout.
V případě nesouhlasu s testováním žáka nemůže žák školu navštěvovat prezenčně.
V takovém případě bude požadována od zákonného zástupce omluva nepřítomnosti jako
v době nemoci. Žák nemá nárok na poskytování on - line distanční výuky a bude mu
poskytnuta podpora ve vzdělávání jako v případě nemoci.
Výjimku z testování mají žáci:
 kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění Covid – 19 a od prvního
pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní.
 mají 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 byla provedeny provozovatelem zdravotních služeb.
 Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena (lékařská zpráva, potvrzení o
testování).
 Pokud tato skutečnost nebude řádně doložena, žák se zúčastní testování dle
harmonogramu školy.

Případné dotazy k provozu školy zodpoví třídní učitelé nebo ředitelka školy.

V Manětíně dne 12. 5. 2021
školy

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka

