Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Pravidla pro provoz a ochranu zdraví v ZŠ a MŠ
České Velenice v období od 10. 5. 2021
Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky Základní školy a Mateřské školy
České Velenice v souvislosti s možnou přítomností dětí a žáků ve škole. Vychází
z dokumentů Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Od 10. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost ve škole při vzdělávání všem dětem
v mateřských školách, a také žákům 1. stupně a 2. stupně základní školy systémem
rotační výuky – v týdnu od 10. do 14. 5. 2021 budou ve škole žáci tříd: I.A, II.A, III.A,
IV.A a V.A., VI.A, VII.A, VIII.A a IX. třída.
V týdnu, kdy žáci nebudou ve škole, bude probíhat distanční vzdělávání.
Povoleny jsou také individuální konzultace žáků v základní škole po dohodě s učitelem a
skupinové konzultace žáků 2. stupně ve škole ve skupině max. 6 žáků po dohodě s učitelem.
Provoz školní družiny je zajištěn pro žáky přihlášené do školní družiny, kteří jsou v daném
týdnu ve škole, včetně ranní školní družiny.
V základní škole i ve školní družině musí být zajištěna homogenita tříd a skupin.
V základní škole jsou povoleny sportovní činnosti ve vnějších prostorách – venku.
V mateřských školách jsou povoleny sportovní činnosti uvnitř i venku.
Zpěv v základní škole není povolen.
V základní škole jsou všichni žáci povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

Testování žáků v ZŠ
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost
při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie žáků, kterých se testování týká, podrobí
preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní
výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na
vzdělávání.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude
absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit
žákovi distanční způsob vzdělávání.
Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv
sankcionována. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost účasti na
prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák, pouze tehdy, pokud nemá
příznaky infekčního virového onemocnění.
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického
personálu.
V případě testování žáků 1. - 3. ročníku ZŠ 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 souhlasit). Tato asistence však není nutná, škola je
schopna testování zajistit sama.
V případě testování žáků s asistencí 3. osoby, která není zaměstnancem školy, je nutné v
maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu, dětí a žáků, kteří nejsou
součástí testované skupiny.
Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost
viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto
osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
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.
Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
Testování se neprovádí u osob, které 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.
Testování žáků, bude probíhat pravidelně jedenkrát týdně (v pondělí) pro žáky 1.
stupně základní školy a 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) pro žáky 2. stupně základní
školy - bezprostředně po příchodu do školy.

Děti v mateřských školách se již netestují.
Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v
první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování
později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem
vyučování, je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Takový žák se již v daný
den dalšího testování ve škole neúčastní.

Vyhodnocení testu
Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
Pokud je výsledek negativní, žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
Pokud je výsledek pozitivní, testovaný je poslán do izolační místnosti, případně rovnou
odchází ze školy. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky
apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testování se
musí opakovat.
Pozitivního testovaného žáka škola neprodleně oznámí na Krajskou hygienickou stanici
Jihočeského kraje, která škole následně sdělí další postup.
Výsledky testů škola průběžně eviduje a elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném
testování do aplikace COVID forms App.
Instruktážní video k testování:
https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

Informace pro žáky, konající přijímací zkoušky na střední školy
Pro účely účasti žáků na přijímacích zkouškách na střední školy musí žák před
zahájením přijímací zkoušky předložit střední škole negativní test na Covid-19, který
není starší než 7 dnů. Tento test může zajistit základní škola pro naše žáky, kteří budou
konat přijímací zkoušku. O výsledku testu vydá škola žákům potvrzení, kterým se před
zahájením přijímací zkoušky prokáží. Testování si musí žáci předem telefonicky ve škole
domluvit.
Doklad o testu může žák také nahradit dokladem o absolvovaném onemocnění Covid-19 nebo
dokladem o očkování, jak je již výše uvedeno.
I nadále platí Hygienická a protiepidemická pravidla provozu školy ze dne 1. 9. 2020.

V Českých Velenicích, 7. 5. 2021
Ing. Oldřich Kučera, ředitel školy

