Základní škola Valdice
Ve Valdicích 9. 4. 2021

Informace k návratu dětí do školy od 12. 4. 2021
Vá žení rodiče.
V souladu s mimořá dným opatřením vlá dy se Vaše děti navrací k prezenční výuce. Ná vrat se
týká všech ročníků . Níže přiklá dám výchozí informace k testová ní, prů běhu vyučová ní a činnosti
ŠD. Dá le přiklá dám Manuál Covid-19 testování ve školách, duben 2021, který je pro ná s vodítkem
při zajištění podmínek prezenční výuky. Jako přílohu tohoto sdělení naleznete obrá zkový a video
ná vod použití LEPU testu, který ve škole budeme používat a obrá zkové schéma, kterým se
budeme řídit v případě pozitivního zjištění.
Vá žení rodiče, situace není pro nikoho lehká, my se ji budeme snažit zjednodušit především pro
Vaše děti. Ná sledující sdělení má čtyři čá sti:
(a) Testová ní (LEPU test)
(b) Ú prava podmínek pohybu dětí ve škole a další hygienická opatření
(c) Informace k prů běhu vyučová ní
(d) Informace k činnosti Š D
Tibor Vojtko, v.r., řed. školy

(a) TESTOVÁNÍ (LEPU test)
- testová ní bude probíhat KAŽDÉ pondělí a čtvrtek před zahá jením vyučová ní
- testová ní se týká VŠECH dětí a zaměstnanců školy
- testová ní se netýká těch dětí a zaměstnanců školy, kteří prokazatelně prodělali ná kazu COVID19 v posledních 90 dnech. Rodiče musí prodělání nákazy doložit potvrzením lékaře.
- testová ní se netýká těch dětí a zaměstnanců školy, kteří se proká ží negativním výsledkem
antigenního testu potvrzeného testovací autoritou (lékař, test. centrum,..) ne staršího 48 hod. a
nemají-li příznaky respiračního onemocnění
- pokud rodiče s tetová ním svých dětí nesouhlasí, tento nesouhlas sdělí čestným prohlá šením,
které bude brá no jako „omluvenka“ nepřítomnosti žá ka na prezenční výuce
- za omluvenku z prezenční výuky je považová no i potvrzení lékaře, že zdravotní stav dítěte je
překá žkou pro pravidelné školní testová ní
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- organizace testování:
1. třída a 2. třída – vchod vrá tky (zadní vchod do školy) od 6.30 hod. (děti si odloží
oblečení, přezují se a přistoupí k testu)
3. třída – hlavní vchod do školy v 7.00 hod. (nejprve proběhne test, přechod do šatny a
odchod do své třídy)
4. třída – hlavní vchod do školy v 7.15 hod. (nejprve proběhne test, přechod do šatny a
odchod do své třídy)
5. třída – hlavní vchod do školy v 7.30 hod. (nejprve proběhne test, přechod do šatny a
odchod do své třídy)
- při pozdním příchodu do školy žá ka testuje učitelka, která v danou chvíli v dané třídě
učí, a to neprodleně.
- způsob provedení testu:
- prosím, aby rodiče se svými dětmi „nacvičili“ způ sob odběru vzorku (třeba s použitím
„uchošťourů “ nebo vatou obalených špejlí)
- 1. a 2. třída – stěr vzorku vykoná rodič a test předá paní učitelce, po zacvičení bude
moci odběr vykoná vat samo dítě (2 odběrová místa před 1. třídou pro prvň á ky a 1
odběrové místo pro druhá ky u ředitelny)
- 3. - 5. třída – děti se testují bez dopomoci s dohledem třídní učitelky (5 odběrových míst
ve spojovací chodbě, na kterých se postupně vystřídají jednotlivé třídy)
- každé odběrové místo (lavice s židlí) je opatřeno obrá zkovým ná vodem, dětem s
provedením testu poradíme, testem je provedeme
- instruktá žní video:

SARS CoV 2 Antigene Test Kit User Guide - YouTube

- způsob vyhodnocení pozitivních testů se bude řídit tímto ustanovením:
(a) pozitivně testovaný žá k bude izolová n a rodič bude vyzvá n, aby si své dítě
neprodleně vyzvedl
(b) pokud se objeví pozitivně testovaný žák v jiný den než v pondělí, opuštění školy se
vztahuje na všechny žá ky, kteří byli s pozitivně testovaným žákem v kontaktu za
předchozí 2 dny
(c) další postup povinné konfirmace v případě pozitivního antigenního testu je uveden
na straně 9 (Manuá l Covid-19 testová ní ve školách, duben 2021)
(d) ná vrat k prezenční výuce je umožněn po předložení negativního konfirmačního testu
RT-PCR nebo po ukončení povinné izolace
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(b) ÚPRAVA PODMÍNEK POBYTU DĚTÍ VE ŠKOLE A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
- děti musí mít po dobu vyučová ní zakryté dýchací cesty vhodnými prostředky (chirurgická
rouška, respirá tor třídy FF2 a vyšší nebo nanošá tkem s odpovídající ú činností třídy FFP2 a vyšší,
na vyžá dá ní doložitelné certifiká tem výrobce
- ochrana dýchacích cest bude vyžadová na i venku
- školní třídy budou častěji větrané – prosíme o mikiny, svetry...
- zavá díme častější dezinfekci povrchů
- dětem se zakazuje přechá zet mezi třídami a navštěvovat spolužá ky

(c) ÚPRAVA ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ
- vyučová ní bude probíhat v souladu s rozvrhem uvedeným ve ŠkoleOnline (rozvrh platný od
zá ří 2020)
- v hodiná ch HV nebude zpěv, hodiny TV budou probíhat výlučně ve venkovním prostředí
(prosíme o vhodné oblečení a obuv)
- spojované vyučovací předměty zajistíme tak, aby nedochá zelo ke slučová ní tříd (v hodiná ch TV
budou nekontaktní aktivity s možností dodržením rozestupů mezi spojenými třídami a dětmi)
- netestované dítě se nesmí ú častnit prezenční výuky. V takovém případě bude rodičů m v pá tek
zpětně za uplynulý týden předá n soubor ú kolů , jejichž plnění bude kontrolová no ve čtvrtek
ná sledujícího týdne. Při dlouhodobém nedochá zení do školy bude 1krá t za 3 týdny dítě
podrobeno přezkoušení z hlavních předmětů . Organizace přezkoušení je v kompetenci třídní
učitelky.
- bude-li celá školní třída umístěna do karantény, navrá tí se vyučová ní do online prostředí MS
Teams

(d) ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY
- činnost 1. oddělení ŠD (1. a 2. třída) – bez omezení (6.30 – 16.00 hod.)
- činnost 2. oddělení ŠD (3. - 5. třída) – ranní a odpolední školní družina pouze pro dojíždějící
děti a v nezbytných případech po předchozí domluvě (prosíme rodiče, aby zvá žili využívá ní
služeb ŠD)
- vzhledem k rekonstrukci spojovací chodby v MŠ se ve školní jídelně budeme střídat s dětmi MŠ
- odchod z jídelny se mů že zpozdit
ZÁ KLADNÍ Š KOLA VALDICE, PŘ ÍSPĚ VKOVÁ ORGANIZACE
JIČÍNSKÁ 30, 507 11 VALDICE, IČO 70990921
T: 493 533328, E: VOJTKO@ZSVALDICE.CZ

