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Manuál pro rodiče a informace k obnovení prezenční výuky ve školách
Od pondělí 12.4. dochází k obnovení prezenční výuky a povoluje se osobní přítomnost
žáků při dodržení závazných hygienických pravidel (viz. webové stránky školy) a dodržení
povinnosti testování žáků (viz. info níže – testování žáků).
Všichni žáci mají od pondělí 12.4. 2021 přihlášené obědy. Odhlášky provádějí rodiče v el.
systému ŠJ při ZŠ Troubelice, v nutných případech na tel. čísle vedoucí školní jídelny paní
Šmídové 777 084 657.
Školní družina bude fungovat v omezeném režimu. ŠD mohou navštěvovat pouze
žáci 1.2.3. ročníku, kteří mají část výuky společnou a proto tvoří homogenní
skupinu.
Provoz školy a harmonogram příchodu žáků
- Všichni pedagogičtí, nepedagogičtí pracovníci i žáci jsou povinni mít ochranu úst a
nosu dle požadavků MZd – respirátor, děti mohou mít chirurgickou roušku, či nano
roušku odpovídající platnému mim. opatření MZd
- všichni žáci si před vstupem do školní budovy vydezinfikují ruce (pod dohledem
pověřených pracovníků školy)
- školní budova bude otevřena od 6.00, provoz ranní školní družiny od 6.45 pro žáky
1.2.3. ročníku, ve dnech testování viz. info níže
- ostatní žáci přichází do školy ve stejném režimu jako na podzim, před školní
budovou se neshlukují
- žáci 4. ročníku přichází do školy v 7.30 a bezprostředně po přezutí a dezinfekci
rukou se přemístí do kmenové třídy
- žáci 5. ročníku přichází do školy v 7.45 a bezprostředně po přezutí a dezinfekci
rukou se přemístí do kmenové třídy
Výuka bude probíhat podle upraveného týdenního rozvrhu hodin, se kterými žáky
v jednotlivých třídách seznámí TU. Výuka výchovných předmětů bude v omezeném
režimu.
Testování žáků
Přítomnost dětí na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.
Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek neinvazivními antigenními testy
samoodběrem pod dohledem pověřeného ped. pracovníka. U dětí ml. školního věku je
v případě nutnosti povolena účast třetí osoby (zákonného zástupce/ rodiče, či osoby
pověřené) při testování po domluvě s ředitelkou školy. K seznámení o způsobu
samoodběru přikládáme manuál/ návod k použití testovací sady a odkaz na instruktážní
video pro představu. Opravdu nemusíte mít žádné obavy .
https://www.youtube.com/watch?v=uwIJrlff6Yw
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Testování se neprovádí u osob
-

které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu
provedeném na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin
které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci v rozsahu podle
platného MO MZd a zároveň neuplynulo více jak 90 dní
které mají vystavený certifikát MZd ČR o provedeném očkování v předepsaném
rozsahu podle schématu a uplynulo nejméně 14 dní po aplikaci dle schématu

Potřebná evidence bude vedena v rámci doplněných funkcionalit školního informačního
systému v souladu s GDPR.
V případě pozitivního testu budeme postupovat dle manuálu MZ k testování osob takto:
-

pozitivně testovaný žák bude v izolaci od ostatních osob v izolační místnosti
škola kontaktuje zákonného zástupce, který si dítě převezme
škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován
zákonný zástupce je povinen o této skutečnosti obvyklým způsobem informovat
svého praktického lékaře pro děti a dorost, který vyplní el. žádanku k vyšetření
metodou RT-PCR a postupuje dle instrukcí lékaře, případně příslušné KHS, o
výsledku RT-PCR neprodleně informuje ředitelku ZŠ

Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýchkoliv příznak onemocnění COVID 19, prosím,
neposílejte vaše dítě do školy.
Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí
-

zvýšená tělesná teplota
suchý kašel
dušnost
zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
ztráta chuti a čichu
bolest v krku
bolest svalů a kloubů
rýma/ ucpaný nos
bolest hlavy

Přikládáme informace o webu, který byl zřízen k problematice testování ve školách. Web má adresu
https://testovani.edu.cz/ a naleznete na něm také sekci nejčastějších dotazů – viz
https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy. Tato sekce je neustále doplňována o odpovědi na otázky,
které ze škol či od rodičovské veřejnosti MŠMT dostává.

Vážení rodiče,
velice mne trápí, že jsme vystaveni těmto absurdním situacím. Zároveň věřím, že nás
společný zájem o děti a jejich vzdělávání spojí natolik, že vše společně s noblesou
zvládneme, aby vaše děti trpěly co nejméně a my se mohli vrátit k tomu, co je ve škole
nejdůležitější a tím je kvalitní vzdělávání prožité v radostném a bezpečném prostředí.
V Nové Hradečné 9.4. 2021

Mgr. Soňa Trávníčková, řed. ZŠ

