Opatření k zajištění výuky od 12.4.2021
 Na základě Informace Ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví se od pondělí
12.4.2021 opět částečně vracíme k prezenční výuce. Prezenční výuky se účastní pouze žáci
1. až 5. ročníku. Výuka bude probíhat rotačně: Třídy A budou v týdnu od 12.4. vyučovány
prezenčně, v následujícím týdnu distančně. Třídy B budou od 12.4. vyučovány distančně,
v následujícím týdnu prezenčně. Takto se budou střídat do odvolání.
 Prezenční výuka probíhá podle stálého rozvrhu. V 1. – 2. ročníku končí v 11.40, ve 3. – 5.
ročníku nejpozději ve 12.30.
 Při příchodu do školy v pondělí a ve čtvrtek se žáci a vyučující podrobí antigenním testu.
Pokud má žák při testu v pondělí pozitivní výsledek, odchází tento žák na 14 dní do
karantény. Pokud má žák při testu ve čtvrtek pozitivní výsledek, odchází do karantény celá
třída.
 Během pobytu ve škole se třídní kolektivy nesmějí mísit, žáci dodržují hygienické předpisy,
nosí respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržují hygienu rukou, podle pokynů učitele
dodržují rozestupy.
 Žáci přicházejí do školy v pětiminutových intervalech:
1. ročník 7.40
2. ročník 7.45
3. ročník 7.50
4. ročník 7.55
5. ročník 8.00 (5.B v 7.45 do hlavní budovy)
 Před a při příchodu do školy se žáci nemísí se žáky jiné třídy, po celou dobu výuky
neopouštějí svoji kmenovou třídu s výjimkou odchodu na WC, na vycházku nebo do školní
jídelny.
 Dohled nad žáky po dobu výuky a přestávek vykonávají třídní učitelky.
 Všichni žáci I. stupně, kteří se před vyhlášením nouzového stavu stravovali ve školní
jídelně, jsou nadále přihlášeni ke stravování. Obědy budou vydávány od 11.40 do 13.00
hod. Třídní učitelky zajistí, aby se třídy v jídelně nemísily.
 Žáci 1. až 3. ročníku, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, ji mohou opět navštěvovat
v době uvedené na přihlášce. Vzhledem k tomu, že žáci z různých tříd se nesmějí prolínat,
vytvoří žáci jedné třídy vždy jednu družinovou skupinu.
 Žákům, kteří jsou na distanční výuce, je dále umožněn odběr oběda, musí si ho však
odnést domů. Při příchodu do jídelny si jídlonosič rozloží na plato tak, aby s ním kuchařka
při výdeji nemusela přijít do kontaktu. Výdej obědů těmto žákům bude od 12.4.2021
pouze v době od 11.00 do 11.30 hod. V případě, že se výdej oběda kryje s video on-line
výukou, domluví si žák v jídelně jiný čas odběru jídla. Vzhledem k tomu, že možnost
odběru jídla využije velmi málo žáků, budou všichni žáci na distanční výuce vždy

hromadně odhlášeni, a zájemci o stravování se musí přihlásit u vedoucí ŠJ. U žáků II. st.
přihlášení trvá.
 Pro žáky II. st. jsou dále umožněny individuální konzultace. V případě potřeby se učitel a
žák dohodnou na čase a místě setkání.
Testování žáků
 Podmínkou účasti na prezenční výuce je negativní antigenní test.
 Testování se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění Covid-19 a zároveň od
prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Tuto skutečnost musí osoba
prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické
podobě).
 Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu provedeného na
odběrovém místě, a který není starší než 48 hodin.
 Pokud žák nebo jeho zákonný zástupce odmítne testování, prezenční výuky se neúčastní
a jeho nepřítomnost je evidována jako omluvená. V tom případě však škola nemá
povinnost žáka vzdělávat.
 Při testování žáků 1. – 3. ročníku může asistovat zákonný zástupce žáka nebo jím
pověřená osoba.
 Testování se nesmí účastnit osoba s příznaky infekčního onemocnění.

Testování bude probíhat následujícím způsobem:
a) Při nástupu do školní družiny
V hale před školní družinou bude umístěno 5 stolků s připravenými testy. Žák po vstupu do
školy zaujme místo u některého stolku a podle pokynů vychovatelky provede samoodběr
stěrem z přední části nosu. Při negativním výsledku testu žák odejde do příslušného oddělení
ŠD. V případě pozitivního výsledku je žák umístěn do izolace, rodiče vyzváni k jeho převzetí
a poučeni o dalším postupu.
b) Při nástupu do školy
Žáci po příchodu do školy odejdou do označené testovací místnosti, kde budou na lavicích
připravené testovací sady. Žák po vstupu do místnosti zaujme místo u některého stolku
a podle pokynů učitelky provede samoodběr stěrem z přední části nosu. Při negativním
výsledku testu žák odejde do své kmenové třídy. V případě pozitivního výsledku žák zůstane
v testovací místnosti, rodiče vyzváni k jeho převzetí a poučeni o dalším postupu. Pokud při
odběru asistuje rodič, proběhne testování v hale před školní družinou. V případě pozitivního
výsledku si rodič žáka rovnou odvádí ze školy.

Ve Zlivi dne 8.4.2020
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