
Základní škola Valdice

Ve Valdicí
ch 9. 4. 2021

Informace k návratu dětí do školy od 12. 4. 2021

Va
ž�ení
 rodic�e.

V souladu s mimor�a
dný
m opatr�ení
m vla
dý se Vas�e de� ti  navrací
  k preženc�ní
  vý
uce. Na
vrat se
tý
ka
  všech roc�ní
ku . Ní
ž�e pr�ikla
da
m vý
choží
 informace k testova
ní
, pru be�hu výuc�ova
ní
 a c�innosti
Š%D. Da
 le pr�ikla
da
m Manuál Covid-19 testování ve školách, duben 2021, který
  je pro na
 s vodí
tkem
pr�i žajis�te�ní
 podmí
nek preženc�ní
 vý
uký. Jako pr�í
lohu tohoto sde� lení
 naležnete obra
 žkový
  a video
na
vod  použ� ití
  LEPU  testu,  který
  ve  s�kole  budeme  použ� í
vat  a  obra
 žkove
  sche
ma,  který
m  se
budeme r�í
dit v pr�í
pade�  požitivní
ho žjis�te�ní
.

Va
 ž�ení
 rodic�e, situace není
 pro nikoho lehka
 , mý se ji budeme snaž� it žjednodus�it pr�edevs�í
m pro 
Vas�e de� ti. Na
 sledují
cí
 sde� lení
 ma
  c�týr�i c�a
 sti:

(a) Testova
ní
 (LEPU test)

(b) U1 prava podmí
nek pohýbu de� tí
 ve s�kole a dals� í
 hýgienicka
  opatr�ení
 

(c) Informace k pru be�hu výuc�ova
ní


(d) Informace k c�innosti Š%D

Tibor Vojtko, v.r.,  řed. školy

(a) TESTOVÁNÍ (LEPU test)

- testova
ní
 bude probí
hat KAŽDÉ ponde� lí
 a c�tvrtek pr�ed žaha
 jení
m výuc�ova
ní


- testova
ní
 se tý
ka
  VŠECH de� tí
 a žame�stnancu  s�kolý

- testova
ní
 se netý
ka
  te�ch de� tí
 a žame�stnancu  s�kolý, kter�í
 prokažatelne�  prode� lali na
kažu COVID-
19 v poslední
ch 90 dnech. Rodiče musí prodělání nákazy doložit potvrzením lékaře.

- testova
ní
 se netý
ka
  te�ch de� tí
 a žame�stnancu  s�kolý, kter�í
 se proka
 ž� í
 negativní
m vý
sledkem 
antigenní
ho testu potvržene
ho testovací
 autoritou (le
kar� , test. centrum,..) ne stars�í
ho 48 hod. a 
nemají
-li pr�í
žnaký respirac�ní
ho onemocne�ní


- pokud rodic�e s tetova
ní
m svý
ch de� tí
 nesouhlasí
, tento nesouhlas sde� lí
 c�estný
m prohla
 s�ení
m, 
ktere
  bude bra
no jako „omluvenka“ nepr�í
tomnosti ž�a
 ka na preženc�ní
 vý
uce

- ža omluvenku ž preženc�ní
 vý
uký je považ�ova
no i potvržení
 le
kar�e, ž�e ždravotní
 stav dí
te� te je 
pr�eka
 ž�kou pro pravidelne
  s�kolní
 testova
ní
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- organizace testování:

1. třída a 2. třída – vchod vra
 tký (žadní
 vchod do s�kolý) od 6.30 hod. (děti si odloží 
oblečení, přezují se a přistoupí k testu)

3. třída – hlavní
 vchod do s�kolý v 7.00 hod. (nejprve proběhne test, přechod do šatny a 
odchod do své třídy)

4. třída – hlavní
 vchod do s�kolý v 7.15 hod. (nejprve proběhne test, přechod do šatny a 
odchod do své třídy)

5. třída – hlavní
 vchod do s�kolý v 7.30 hod. (nejprve proběhne test, přechod do šatny a 
odchod do své třídy)

- pr�i poždní
m pr�í
chodu do s�kolý ž�a
 ka testuje uc�itelka, ktera
  v danou chví
li v dane
  tr�í
de�  
uc�í
, a to neprodlene� .

- způsob provedení testu:

- prosí
m, abý rodic�e se svý
mi de� tmi „nacvic�ili“ žpu sob odbe�ru vžorku (tr�eba s použ� ití
m 
„uchos�ťouru “ nebo vatou obalený
ch s�pejlí
)

- 1. a 2. tr�í
da – ste�r vžorku výkona
  rodic� a test pr�eda
  paní
 uc�itelce, po žacvic�ení
 bude 
moci odbe�r výkona
vat samo dí
te�  (2 odbe�rova
  mí
sta pr�ed 1. tr�í
dou pro prvn� a
 ký a 1 
odbe�rove
  mí
sto pro druha
ký u r�editelný)

- 3. - 5. tr�í
da – de� ti se testují
 bež dopomoci s dohledem tr�í
dní
 uc�itelký (5 odbe�rový
ch mí
st
ve spojovací
 chodbe� , na který
ch se postupne�  výstr�í
dají
 jednotlive
  tr�í
dý)

- kaž�de
  odbe�rove
  mí
sto (lavice s ž� idlí
) je opatr�eno obra
 žkový
m na
vodem, de� tem s 
provedení
m testu poradí
me, testem je provedeme

- instrukta
 ž�ní
 video: ŠÁŘŠ CoV 2 Ántigene Test Kit User Guide - YouTube 

- způsob vyhodnocení pozitivních testů se bude r�í
dit tí
mto ustanovení
m:

(a) požitivne�  testovaný
  ž�a
 k bude ižolova
n a rodic� bude výžva
n, abý si sve
  dí
te�  
neprodlene�  výžvedl

(b) pokud se objeví
 požitivne�  testovaný
  ž�a
k v jiný
  den než�  v ponde� lí
, opus�te�ní
 s�kolý se 
vžtahuje na vs�echný ž�a
 ký, kter�í
 býli s požitivne�  testovaný
m ž�a
kem v kontaktu ža 
pr�edchoží
 2 dný

(c) dals�í
 postup povinne
  konfirmace v pr�í
pade�  požitivní
ho antigenní
ho testu je uveden 
na strane�  9 (Manua
 l Covid-19 testova
ní
 ve s�kola
 ch, duben 2021)

(d) na
vrat k preženc�ní
 vý
uce je umož�ne�n po pr�edlož�ení
 negativní
ho konfirmac�ní
ho testu 
ŘT-PCŘ nebo po ukonc�ení
 povinne
  ižolace
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(b)   ÚPRAVA PODMÍNEK POBYTU DĚTÍ VE ŠKOLE A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ  

- de� ti musí
 mí
t po dobu výuc�ova
ní
 žakrýte
  dý
chací
 cestý vhodný
mi prostr�edký (chirurgicka
  
rous�ka, respira
 tor tr�í
dý FF2 a výs�s� í
 nebo nanos�a
 tkem s odpoví
dají
cí
 u
 c�inností
 tr�í
dý FFP2 a výs�s� í
,
na výž�a
da
ní
 dolož� itelne
  certifika
 tem vý
robce

- ochrana dý
chací
ch cest bude výž�adova
na i venku

- s�kolní
 tr�í
dý budou c�aste� ji ve� trane
  – prosí
me o mikiný, svetrý...

- žava
dí
me c�aste� js� í
 dežinfekci povrchu 

- de� tem se žakažuje pr�echa
 žet meži tr�í
dami a navs�te�vovat spoluž�a
 ký

(c) ÚPRAVA ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ

- výuc�ova
ní
 bude probí
hat v souladu s rožvrhem uvedený
m ve Š%koleOnline (rožvrh platný
  od 
ža
 r�í
 2020)

- v hodina
 ch HV nebude žpe�v, hodiný TV budou probí
hat vý
 luc�ne�  ve venkovní
m prostr�edí
 
(prosí
me o vhodne
  oblec�ení
 a obuv)

- spojovane
  výuc�ovací
 pr�edme�tý žajistí
me tak, abý nedocha
 želo ke sluc�ova
ní
 tr�í
d (v hodina
 ch TV 
budou nekontaktní
 aktivitý s mož�ností
 dodrž�ení
m rožestupu  meži spojený
mi tr�í
dami a de� tmi)

- netestovane
  dí
te�  se nesmí u
 c�astnit preženc�ní
 vý
uký. V takove
m pr�í
pade�  bude rodic�u m v pa
 tek 
žpe� tne�  ža uplýnulý
  tý
den pr�eda
n soubor u
 kolu , jejichž�  plne�ní
 bude kontrolova
no ve c�tvrtek 
na
 sledují
cí
ho tý
dne. Pr�i dlouhodobe
m nedocha
 žení
 do s�kolý bude 1kra
 t ža 3 tý
dný dí
te�  
podrobeno pr�ežkous�ení
 ž hlavní
ch pr�edme�tu . Organižace pr�ežkous�ení
 je v kompetenci tr�í
dní
 
uc�itelký.

- bude-li cela
  s�kolní
 tr�í
da umí
ste�na do karante
ný, navra
 tí
 se výuc�ova
ní
 do online prostr�edí
 MŠ 
Teams

(  d  ) ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY  

- c�innost 1. odde� lení
 Š%D (1. a 2. tr�í
da) – bež omežení
 (6.30 – 16.00 hod.)

- c�innost 2. odde� lení
 Š%D (3. - 5. tr�í
da) – ranní
 a odpolední
 s�kolní
 druž� ina použe pro dojí
ž�de� jí
cí
 
de� ti a v nežbýtný
ch pr�í
padech po pr�edchoží
 domluve�  (prosí
me rodic�e, abý žva
 ž� ili výuž� í
va
ní
 
služ�eb Š%D)

- vžhledem k rekonstrukci spojovací
 chodbý v MŠ%  se ve s�kolní
 jí
delne�  budeme str�í
dat s de� tmi MŠ%  
- odchod ž jí
delný se mu ž�e žpoždit
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