Základní škola J. V. Sládka Zbiroh,
příspěvková organizace

Výuka na ZŠ J. V. Sládka Zbiroh – informace pro žáky 2. stupně od 3. 5. 2021
Výuka bude probíhat v týdenních rotacích celých tříd (střídání prezenční a distanční výuky), při pravidelném střídání dle harmonogramu – sudý a lichý
týden.
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prezenční výuka 2. stupně probíhá dle platného rozvrhu od 3. 5. 2021, distanční výuka dle upraveného rozvrhu pro distanční výuku
žáci jsou povinni nosit v prostorách školy i venku ochranu nosu a úst = chirurgická rouška nebo respirátor (ne bavlněné roušky nebo jiné náhrady)
bezprostředně po příchodu do školy použije každý bezdotykový dezinfekční stojan a provede dezinfekci rukou, hygienu následně dodržuje po
celou dobu svého pobytu ve škole, dbá pokynů zaměstnanců školy
škola je povinna realizovat testování neinvazivními antigenními testy Singclean testy tzv. samoodběrem na základě mimořádného opatření MZ
ČR 2x týdně před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZ, vždy v pondělí a ve čtvrtek
odkaz na instruktážní video k průběhu testování: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=9s
od 3. 5. 2021 jsou povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech), je nutné zachovat homogenitu tříd
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PRAVIDLA PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ
-

přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování
testování bude probíhat pravidelně každé pondělí a čtvrtek u prezenční výuky, případně vždy první den nástupu na prezenční výuku
testování bude probíhat ve třídách, které jsou dobře větratelné
při testování samoodběrem není nutná asistence zdravotnické personálu
všichni přítomní při testování mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy
testovaný vykonává samoodběr
žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a škola
neprodleně informuje zákonného zástupce
testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě,
který není starší 48 hodin
testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a od té doby neuplynulo více než 90 dnů a musí tuto
skutečnost prokazatelně doložit potvrzením od lékaře
při neúčasti na testování se bude absence evidovat jako omluvená, ale škola nemá povinnost žákovi zajistit distanční způsob vzdělávání dle
školského zákona
pedagogický pracovník při testování žáků samoodběrem vykonává pouze dohled nad žáky, žáky vede ke správnému postupu při testování
bližší informace a odpovědi na Vaše otázky je možné dohledat na webu https://testovani.edu.cz/pro-rodice
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POSKYTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
-

pro všechny žáky prezenční výuky, kteří jsou přihlášeni ke stravování, je oběd automaticky přihlášen
pro všechny žáky distanční výuky pokračuje možnost vyzvedávání obědů do jídlonosičů, ale oběd je nutné si přihlásit
stravování probíhá v homogenních skupinách (třídy) za dodržení všech mimořádných stanovených hygienických opatření (MZ ČR)

Ve Zbirohu dne 27. 4. 2021
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