Pokyny k organizaci výuky na ZŠ od 1.9.2021

Zahájení školního roku proběhne pro žáky 1. stupně a nově přijaté žáky do 1. tříd a přípravné třídy ve
středu 1. září 2021 v 8.00 na školním hřišti.
Žáci 2. stupně zahájí školní rok přímo ve svých kmenových třídách.
Žáci vstupují do budovy školy hlavním vchodem, škola se pro žáky otevírá v 7.40 hod. Škola upozorňuje,
že žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!
Při vstupu do školy a ve společných prostorách školy jsou žáci povinni mít nasazenou ochranu
dýchacích cest (rouška nebo respirátor).
Ve svých kmenových třídách bude provedeno 1.9. testování antigenními testy (s výjimkou přípravné
třídy, tříd I.A a I.B – žáci těchto tříd se budou testovat 2.9.). V případě zjištění pozitivního žáka budou
učiněna karanténní opatření a informováni zákonní zástupci žáka.
Další testování proběhne 6. a 9. 9.2021. 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.
Testováni nebudou žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně
dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního
pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného
v odběrovém místě. Tuto skutečnost doloží žák příslušným dokladem třídnímu učiteli.
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuku účastnit, ale za
podmínek nastavených mimořádným opatřením MZ (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu
pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, nesmí zpívat a další režimová opatření).
Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu
nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy, přechází
nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním
způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.
Stejně bude postupováno i v případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného
prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit
respirátor nebo roušku). V takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením
MZ umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.
Škola omlouvá nepřítomnost žáků dle platného školního řádu, tj. především z důvodu onemocnění
žáka a dále z jiných závažných důvodů na základě žádosti zákonného zástupce žáka (např. rodinná
dovolená). Dlouhodobá absence žáka na vzdělávání není v žádném případě možná.
Žáci obdrží první dny nového školního roku všechny důležité informace k organizaci výuky, rozvrh
hodin a budou seznámeni se školním řádem a hygienickými opatřeními. Vyučování 1.9. bude ukončeno
po druhé vyučovací hodině (s výjimkou žáků přípravné třídy a 1. ročníku).
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