Vzdělávání dětí a žáků od 12. 4. 2021
MŠ
-

Prezenční vzdělávání dětí plnících povinné předškolní vzdělávání
Testování na COVID-19 prezenčně přítomných dětí – pondělí a čtvrtek (případně první den
přítomnosti v daném týdnu)
Individuální logopedie pro všechny děti zachována (bez testování)
Stravování je automaticky přihlášeno – pokud bude dítě omluveno, stravu zákonný zástupce
odhlásí

ZŠ
-

-

Vzdělávání žáků 1. stupně – rotačně:
• Lichý týden – 1., 3., 5. ročník – prezenčně
• Sudý týden – 2., 4. ročník – prezenčně
Testování na COVID-19 prezenčně přítomných žáků – pondělí a čtvrtek (případně první den
přítomnosti v daném týdnu)
Vzdělávání žáků 2. stupně – distančně
Individuální konzultace žáků 1. i 2. stupně v distanční výuce zachovány (bez testování)
Případné skupinové konzultace (max. 6 žáků) po dohodě s učitelem (s testem)
Stravování pro prezenčně vzdělávané žáky je automaticky přihlášeno – pokud bude žák
omluven, stravu zákonný zástupce odhlásí
Stravování pro distančně vzdělávané žáky zajištěno odběrem stravy výdejním okénkem ŠJ

-

Pro prezenčně vzdělávané žáky

-

ŠD

Dále se prezenčně mohou vzdělávat děti, žáci, jejichž zákonní zástupci vykonávají povolání, jejichž
výkon je nezbytný pro boj s epidemií:
-

-

Zaměstnanci zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, sociálních služeb,
úřadu práce, ČSSZ, OSSZ a finanční zprávy ČR
Potvrzení k doložení těchto skutečností – ke stažení zde

Informace k testování
-

K testování se může dostavit pouze dítě, žák nebo zaměstnanec, pokud nemá příznaky
infekčního virového onemocnění
Testování bude probíhat samoodběrem s asistencí třetích osob z řad zaměstnanců školy
Testování se neprovádí u osob:
• které absolvovaly 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 (potvrzení
od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

•

které se prokáží negativním výsledkem 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 aktuálního platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
k provádění testů.

Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
Veškeré dokumenty k potvrzení výše uvedeného předávejte vedoucí učitelce MŠ nebo třídním
učitelům (v případě docházky do ranní školní družiny vychovatelce školní družiny).

