Organizace výuky od 12.4.2021 Základní škola

Výuka bude probíhat rotačním střídáním skupin po týdnu.
1.skupina : 1.r.,2.r.,3.r.
2.skupina : 4.r.,5.r.

zahájení výuky 12.4.
zahájení výuky 19.4.

Skupina ,která nebude přítomna ve škole, bude mít distanční výuku v stanovených časech pro
tento způsob výuky.
Testování
Žáci ve škole se budou testovat v pondělí a ve čtvrtek na začátku vyučování. Testovat se
budou neinvazivními antigenními testy. Testování si budou provádět žáci sami. Se
zakápnutím k dokončení provedení testu mohou pomoci učitelé. Při příchodu do školy půjdou
žáci ze šatny rovnou do tříd, kde bude provedeno testování. Pokud budou chtít rodiče pomoci
žákům při testu zvláště v nižších ročnících, bude vyhrazen prostor před školou. Rodičům do
školy nebude umožněn vstup.
Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude
docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční
výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím
zabývat hygiena.
Děti v Mateřské škole a žáci v Základní škole se nemusí testovat v uvedených případech:
a) prodělal(a) laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) má 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
byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.
Pro žáky budou povinné roušky- obličejová maska splňující standardy MZd.
Stravování a Školní družina budou v provozu za dodržení hygienických podmínek.

Mateřská škola Hlavatce

Vzdělávání bude probíhat pouze pro děti povinné předškolní docházky
v nezměněné provozní době.
Testování
Testovací dny - každé pondělí a čtvrtek.
Organizace testování - v zádveří MŠ rodiče provedou test svému dítěti podle přiložených
pokynů. Test bude označen pro každé dítě jmenovkou. Rodiče vyčkají na výsledek testu.
Pokud bude antigenní test u některého z dětí pozitivní v pondělí, půjde toto dítě na
konfirmační PCR test a nebude docházet do školky. Pokud bude pozitivní test některého dítěte
ve čtvrtek, tak celá třída přejde na distanční výuku a počká na potvrzovací výsledek PCR
testu pozitivního dítěte.
zabývat hygiena.

Mateřská škola Želeč
Od 12. dubna smí být v mateřských školách přítomni žáci s povinnou předškolní
docházkou, děti zdravotníků a děti pedagogických zaměstnanců za těchto podmínek:
• Pravidelné testování antigenními testy – pondělí a čtvrtek (nebo první den nástupu
dítěte do MŠ), testy provádí rodiče v prostorách šatny MŠ ( prosím, počítejte s cca 20
min. )
• Děti budou rozděleny do dvou skupin – seznam skupin najdete na vstupních
dveřích
A – p.uč. Svobodová + Strouhalová+ Podlahová
B – p.uč. Pilařová + Suchá
• Děti nemají povinnost nosit roušky, rodiče vstup do budovy pouze s respirátorem
• Provozní doba MŠ je normální ( 6.15h. – 16.15h )

