Vážení rodiče,
předkládám vám souhrnnou informaci o provozu školy od pondělí 12. 4. 2021, která vychází ze závazných

pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.
1. Testování žáků na přítomnost Covid-19.
Také v naší škole bude od 12. 4. 2021 probíhat testování všech žáků 2x týdně samoodběrovými
neinvazivními testy. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence
zdravotnického personálu.
Pokud se žák odmítne sám otestovat, není možná jeho přítomnost na vzdělávání. Takový žák bude
z vyučování omluven, v tomto případě však škola nemá povinnost žákovi poskytnout distanční vzdělávání.
Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být sankcionována. Důsledkem
neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.
K testování do školy se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového
onemocnění (viz. bod 5 – níže)
V případě testování žáků speciálních škol je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný
zástupce či jiná osoba), která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto
asistencí musí souhlasit.

2. Testování se neprovádí pokud:
a) žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, již uplynula doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než
90 dní,
b) má negativní výsledek 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 aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění
testů, nebo
c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o
léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v
případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

3. Pozitivní výsledky testování:
V případě pozitivního výsledku testu, bude žák izolován od ostatních osob do izolační místnosti a budou
kontaktováni zákonní zástupci, kteří si zajistí ve zdravotnickém zařízení provedení PCR testu. Škola vystaví
žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Zákonný zástupce žáka
je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro
děti a dorost (svého praktického lékaře, pediatra).
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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 (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude
pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).
Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního
konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává
poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro
děti a dorost.
Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě
s žákem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském
zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
4. Další povinnosti a informace
Ochrana horních cest dýchacích:
V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit
alespoň chirurgickou roušku. Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4.2021
nemusí mít ochranu horních cest dýchacích osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a
kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.
Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví k provozu škol
Po příchodu do budovy školy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v
dávkovači, provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve
škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných opatřeních
MZd, dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
Intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy.
5. Kontrolní seznam příznaků Covid-19 u žáků a studentů
V případě, že žák má některý z níže uvedených příznaků při vstupu do školy, nebude mu umožněna
přítomnost na vyučování. Prosíme, vás rodiče, abyste již doma vyhodnotili zdravotní stav svých dětí dle
uvedených kritérií:
- zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže ( nebolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem),
ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma – ucpaný nos, bolest hlavy.
V případě, že při převzetí vašeho dítěte – žáka do školy bude shledán některý z příznaků, musí takový žák,
dle manuálu MŠMT, školu bezodkladně opustit a rodič je povinen si dítě převzít zpět.
Vážení rodiče, věřím, že společně situaci zvládneme a přiblížíme se brzy k normálnímu stavu a běžnému
školnímu režimu. Přejme si hodně zdraví, trpělivosti i ohleduplnosti.
Za kolektiv pedagogů školy Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka školy
V Čáslavi 9. 4. 2021
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