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Pravidla provozu základní školy
od 10. května 2021
Pravidla vzhledem ke COVID – 19
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky dle standardu MO MZd (děti do 15 let chirurgickou
rouškou, ostatní respirátor FFP2 nebo KN 95) ve všech prostorách školy.
 Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky/respirátory a sáček na uložení
roušky.
 Vstup třetích osob v době provozu školy pouze v důvodných případech a za přijetí režimových
opatření minimalizujících styk s žáky. Výjimku mají zákonní zástupci žáků 1. – 3. ročníku, kdy je
umožněna asistence při samotestování žáků. Tato výjimka platí i pro ranní školní družinu.
 U prezenčně vzdělávaných žáků bude přítomnost podmíněna účastí na testování. Pokud se žák
testování nezúčastní nebo bude pozitivní výsledek testování, bude nadále zakázána osobní
přítomnost na vzdělávání. Pokud žák prodělal Covid–19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od
prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, testování se neprovádí. Tato skutečnost musí být
ale prokazatelně doložena.
 Testování bude probíhat 2x týdně (pondělí a čtvrtek) na 2. stupni, na 1. stupni 1x týdně (pondělí).
 Odkaz na instruktážní video samotestování ZDE
 I nadále, stejně jako v předchozích obdobích, budou uplatňována hygienická opatření dle
doporučených pokynů manuálů MŠMT a MO MZd. V případě dalších změn bude škola rodiče a
žáky informovat prostřednictvím webových stránek nebo sdílením informací ve Škole v pyžamu.
Při podezření na možné příznaky COVID-19
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 nebo bude pozitivní výsledek
testu, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonný zástupce žáka bude kontaktován s ohledem
na okamžité vyzvednutí žáka.
 V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky
v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli
s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů před
provedením testu.
 Nezletilý žák/dítě – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce
(který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů
může žák opustit školu, jinak dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
Prezenční výuka v týdenních rotacích celých tříd:
a) 1., 3. a 5., 6. a 7. ročník bude pracovat v režimu rotační výuky v lichých týdnech;
b) 2., 4., 8. a 9. ročník se bude vzdělávat v sudých týdnech.
 Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
V platnosti zůstávají všechna dříve stanovená pravidla k distanční výuce.
 Omlouvání žáků nadále probíhá standardně (při nepřítomnosti žáka delší než 3 dny zákonný
zástupce sdělí důvody nepřítomnosti).

Školní družina
Z důvodu dodržení homogenity skupin žáků se mění provoz školní družiny.
Provoz je stanoven pouze pro žáky 1. 2. a 3. tříd v běžné provozní době.
Školní jídelna
 Od 12. 4. 2021 je plně v provozu pro prezenční i distanční vzdělávání při zachování organizačních
opatření, časy a podmínky pro výdej obědů zůstávají stejné.

Ve Verneřicích 5. 5. 2021
Mgr. Jana Kindlerová

