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Rozhodnutí ředitele školy

RŘ_2/2021

Provoz školy od 19. 4. 2021
Výuka probíhá stále distančním způsobem.
1) Povoleny jsou individuální konzultace (1 žák + 1 učitel) a skupinové konzultace (6 žáků + 1 učitel).
Konzultace jsou pro žáky dobrovolné.
Skupinové konzultace jsou určeny pro žáky 4. ročníků a pro žáky, kteří jsou ohroženi školním
neúspěchem.
Testování je povinné pro všechny, kteří se účastní konzultací (tj. pro učitele i žáky). Zároveň platí
povinnost používat ochranu respirátorem na úrovni PPF2/KN95, hygienická opatření a dodržování
sociální distance.
-

-

-

Osobní a provozní hygiena
-

Každý si po vstupu do budovy 20 – 30 s umyje ruce teplou vodou a mýdlem,
popř. dezinfekci rukou

-

Časté a intenzivní větrání učeben a dílen (ideálně 2x hodinu)

Respirátory
-

Zaměstnanci a osoby podílející se na testování (pedagogové) respirátory na
úrovni ochrany PPF2/KN95

-

Žáci při nástupu do školy respirátory na úrovni ochrany PPF2/KN95

Sociální distance
-

Dodržování 1,5 m odstupu od druhé osoby

Skupiny žáků, kteří se účastní skupinové konzultace, nemusí být homogenní.
2) Pokud se bude žák chtít účastnit konzultace (individuální či skupinové), domluví se s vyučujícím
nejdéle do 13,00 hodin dne, který předchází dnu konzultace. Učitel následně informuje Mgr.
Myškovou nejdéle do 14,00 hodin dne, který předchází dnu konzultace. Informace bude obsahovat:
- jméno a příjmení žáka
- třídu žáka
- den konzultace
- čas konzultace
- vyučovací předmět, pro který bude poskytnuta konzultace.
Totéž platí, pokud bude konzultace uskutečněna na základě výzvy vyučujícího.
Mgr. Myšková zapíše do třídní knihy do poznámky ve vyučovací hodině informaci o konzultaci daného
žáka (bude se jednat o omluvenou absenci) pro ostatní vyučující.
Mgr. Myšková následně poskytne informace o plánovaných testováních paní Šimbovské, u které se
bude provádět testování a centrální evidence testovaných osob na serveru MŠMT.
Z uvedeného vyplývá, že ve škole se nesmí pohybovat žák či učitel, který by nebyl testován.
3) Testování učitelů
Povinný test první den přítomnosti každého učitele ve škole.
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Pokud učitel v daném týdnu nebude poskytovat konzultace nebo pouze jednu konzultaci, bude se
testovat pouze jedenkrát, a to první den přítomnosti ve škole.
V případě, že učitel bude poskytovat v daném týdnu více konzultací žákům, bude se učitel testovat
dvakrát týdně, tak aby doba mezi jednotlivými testy byla maximálně 3 dny (tzn. testování v pondělí a
další ve čtvrtek nebo v úterý a další v pátek, pokud bude učitel první den ve škole až ve středu, bude
stačit testování pouze ve středu).
Učitel má za povinnost zkontrolovat před zahájením konzultace, zda jsou žáci otestováni s negativním
výsledkem testu.
Testování žáků:
Každý žák, který přijde do školy, má povinnost se ihned otestovat v sekretariátu školy u paní
Šimbovské (ne až po konzultaci či v průběhu konzultace). Žák se ve škole bude pohybovat po
nezbytně nutnou dobu konzultace, nejedná se o výuku.
Pokud se žák účastní v daném týdnu více konzultací, platí pro něj stejné pravidlo, jako pro učitele.
Test bude opakován nejpozději po třech dnech.
Ubytování na DM zatím není umožněno. Ve zdůvodnitelných případech je na základě souhlasu
ředitele školy možné jednorázové přespání. Žák, který se ubytuje na DM dříve, než nastoupí do školy
ke konzultaci, bude testován na DM. Seznam otestovaných a ubytovaných bude součástí denního
hlášení DM.
Pokud se bude ve škole pohybovat netestovaný žák, bude okamžitě ze školy vykázán. Ze školy bude
vykázán i žák, který nebyl příslušným učitelem nahlášen ke konzultaci dle pravidel výše. (Je nezbytné
mít informace o počtu testovaných žáků s předstihem, aby se zajistilo provedení testování a hlášení).
Výjimka z testování:
Pokud žák nebo zaměstnanec doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky
onemocnění COVID-19
Pokud absolvoval z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a
zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost
musí osoba prokazatelně doložit.
Pokud má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo
od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo
nejméně 14 dní.

