Vážení rodiče,
Od 12. 4. 2021 se budou třídy 1. stupně vyučovat rotačně - jeden týden ve škole prezenčně a
jeden týden doma distančně.
V lichých týdnech (od 12. 4.) budou do školy docházet na prezenční výuku třídy A.
V sudých týdnech (od 19. 4.) budou do školy docházet třídy B + 3. C.
Vyučování bude probíhat dle prezenčního rozvrhu hodin v plném rozsahu od 7:45 hodin.
Školní družina a školní jídelna bude v provozu v plném rozsahu se zachováním homogenních
skupin.
Žáci na distanční výuce se budou vyučovat denně od druhé vyučovací hodiny – od 8:40 hodin
dle pokynů svých vyučujících.
Obědy ve školní jídelně budou stravujícím se žákům na prezenční výuce přihlášeny. V případě
nezájmu o oběd bude nutné jej odhlásit.
Samozřejmostí budou hygienická pravidla a ochrana nosu a úst alespoň chirurgickou rouškou.
Žáci účastnící se prezenční výuky budou vždy v pondělí a ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu
testováni na Covid-19 testem SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Lepu Medical). Přijde-li žák
do školy v jinou dobu, bude testován ihned po příchodu do školy.
Žáci docházející do ranní družiny budou testováni v ŠD po příchodu.
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického
personálu.
V případě testování žáků 1. - 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou
(zákonný zástupce či jiná osoba chráněná respirátorem, která musí mít souhlas nebo být
pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 provedeného na odběrovém místě, který není starší 48 hod.
Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali 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
ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
Testování se neprovádí u žáků, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o
provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, 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 dní.

V případě pozitivního výsledku testu je žák izolován od negativně testovaných a vyčká, než si
ho zákonný zástupce vyzvedne, nebo okamžitě opustí školu bez doprovodu, pokud k tomu
zákonný zástupce vydá předem písemný souhlas.
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).
Škola vydá pozitivně testovanému žákovi nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl
pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým
způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru
všeobecného praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci
konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
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 pro děti a dorost.
Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem, který má
pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění
výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním
výsledkem preventivního antigenního testu.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem,
doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované
kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez
dalších potřebných kroků.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem,
zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku
konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické
stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným žákem nebo
pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí žákům ze seznamu karanténu a dále postupuje
podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že vše bude probíhat hladce bez větších problémů.
V Sezemicích dne 8. 4. 2021.
Vedení ZŠ Sezemice

