
Provoz školy s ohledem na COVID
školní rok 2021/2022

Vážení žáci a rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci v souvislosti s nemocí Covid-19 vám
přinášíme několik důležitých informací k nástupu žáků do školy. Níže uvedené
pokyny jsou v souladu s doporučením MŠMT a MZd a škola bude trvat na jejich
dodržování ze strany žáků i rodičů.

Opatření se mohou v průběhu školního roku kdykoliv měnit v návaznosti
na protiepidemická opatření.

Nový školní rok začíná ve středu 1. září 2021 v 8:00 v jednotlivých třídách
bez omezení počtu žáků.

Screeningové testování

❏ Na počátku zahájení prezenční výuky školního roku 2021/2022 bude provedeno
plošné preventivní testování žáků v rozsahu 3 antigenních testů.

❏ 1. test proběhne 1. září (1. třída 2. září, první den školy nemusí nosit
ochranný prostředek dýchacích cest)

❏ 2. test proběhne 6. září (celá škola)

❏ 3. test proběhne 9. září (celá škola)

❏ Na základě výsledků testování bude Mzd rozhodnuto o dalším postupu.

❏ Ve škole se nemusí testovat žáci, kteří splňují následující podmínky:

❏ 14 dní po plně dokončeném očkování (potřeba doložit potvrzení),

❏ prodělané onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního
pozitivního testu na covid-19, potřeba potvrzení),

❏ doložený negativní výsledek testu provedený v odběrovém místě.

❏ Pobýval-li žák v posledních 14 dnech (a méně) před nástupem do školy v
zahraničí, je povinen řídit se opatřením Ministerstva zdravotnictví – Režim návratu
ze zahraničí, kdy v určených případech musí před vstupem do školy předložit
výsledek negativního testu.



❏ Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, může se výuky účastnit
pouze s neustále nasazenou ochranu dýchacích cest. Žákovi je také zakázáno
cvičit ve vnitřních prostorách, zpívat, stravují se v odstupu od ostatních žáků.

❏ Pokud se žák nedostaví na plánovaný termín testování, bude testován
bezprostředně po svém příchodu do školy pověřeným pracovníkem:

❏ pro základní školu Ing. Tereza Kropáčková

❏ pro střední školu Diana Kasalová

❏ Žáci navštěvující družinu před začátkem školy se testují až při začátku vyučování
ve třídě.

Obecné informace

❏ Před prvním příchodem do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
a žákům nebude při vstupu měřena teplota.

❏ Pohyb ve společných prostorách školy je možný pouze s ochranou dýchacích
cest.

❏ Žádáme vás, abyste se vybavili rezervními rouškami (2 kusy) pro
případ potřeby (přesuny hromadnou dopravou, návštěvy veřejných
budov).

❏ Žáci si roušky ponechají uložené v igelitovém sáčku v šatní skříňce.

❏ Během vyučovací hodiny nebo když jsou žáci usazení na svém místě, nemusí
nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

❏ Vzhledem k současné epidemiologické situaci a dle metodických doporučení
MŠMT je vstup do budovy školy pro zákonné zástupce omezen pouze pro
mimořádné případy.

❏ Při každém nezbytném vstupu rodičů do budovy školy žádáme, aby
měli zakrytá ústa rouškou. Zároveň žádáme, aby si rodiče roušky
připravili i na třídní schůzky.

❏ Žáci nebo dospělé osoby s příznaky onemocnění nebudou do školy vpuštěni.

❏ Žáci s chronickým onemocněním (rýma, kašel, alergie) se musí prokázat
dokladem o bezinfekčnosti vydaným lékařem.

❏ V případě projevů onemocnění u některého z žáků během vyučování bude tento
žák neprodleně oddělen od zbytku třídy a rodiče jsou povinni si žáka co nejdříve



ze školy vyzvednout nebo zajistit jeho odchod. Současně bude zákonný zástupce
poučen o nutnosti informovat praktického lékaře.

❏ Škola nemá pravomoc sama kontaktovat KHS v případě pouhého podezření
na onemocnění Covid-19, toto je pouze v kompetenci lékaře.

❏ V den zahájení školního ruku budou žáci opětovně poučeni o pravidlech hygieny.

❏ Po nástupu do školy žáci obdrží dotazník, ve kterém rodiče vyplní své aktuální
kontaktní údaje a informace o zdravotním stavu dítěte (alergie, omezení atd.).

❏ Rodiče budou informováni o situaci ve škole prostřednictvím webových stránek,
informačního systému nebo e-mailu.

❏ V případě výskytu onemocnění Covid-19 ve škole se další provoz bude řídit dle
nařízení KHS.

❏ V případě nutnosti uzavření jednotlivých tříd nebo celé školy mají žáci povinnosti
účastnit se distanční výuky, která bude přizpůsobena jejich potřebám.

❏ Distanční výuka začne pro žáky ve chvíli, kdy ve třídě onemocní nebo
je v karanténě více než polovina žáků (ostatní žáci pokračují
v prezenční formě).

Školní jídelna

❏ Režim ve školní jídelně bude přizpůsoben tak, aby se žáci jednotlivých tříd
potkávali co nejméně.

❏ Žáci si při vstupu do jídelny umyjí ruce, případně použijí dezinfekci.

❏ Žákům nebude umožněno samostatné odebírání příborů ze zásobníků a využívání
samoobslužných bufetů.

 

Žádáme žáky a rodiče, aby pravidelně sledovali webové stránky školy a současně
své e-mailové schránky.

V Chrudimi 27. 8. 2021

Mgr. Martin Slezáček

ředitel školy


