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Věc.: oznámení

č. j.: 231/2020/2021

V Praze dne 8. 4. 2021

Provoz školy od 12. 4. 2021
Váţení rodiče, váţené paní učitelky, váţení páni učitelé, milí ţáci a zaměstnanci školy,
po zasedání vlády a na základě mimořádných opatření MZ ČR je od pondělí 12. dubna 2021 umožněna
osobní přítomnost žáků I. stupně ve škole, která je podmíněna jejich negativním testem na přítomnost
COVID – 19.
Dle MŠMT bude výuka probíhat rotačním způsobem (třídy se budou po týdnech střídat) za přísných
hygienických opatření.
V týdnu od 12. 4. do 16. 4. a v kaţdém dalším lichém týdnu budou prezenčně vyučováni ţáci tříd: I. A, I. D,
II. B, II. C, III. A, III. C, IV. A a IV. C. V sudých týdnech se tito ţáci budou vzdělávat distančně.
V týdnu od 19. 4. do 23. 4. a v kaţdém dalším sudém týdnu budou prezenčně vyučováni ţáci tříd: I. B, I. C,
II. A, III. B, IV. B, V. A, V. B a V. C. V lichých týdnech se tito ţáci budou vzdělávat distančně.
Ţáci 1. a 2. ročníku budou mít 4 vyučovací hodiny denně, ţáci 3. – 5. tříd 5 vyučovacích hodin.
Pro ţáky II. stupně základních škol platí nadále zákaz osobní přítomnosti ve škole a pokračují v distanční
výuce.
Pro prezenční výuku platí epidemiologická opatření:










povinné nošení roušek
rozestupy mezi ţáky
mytí rukou a dezinfekce
homogenita tříd pro výuku všech předmětů včetně anglického jazyka
zákaz tělesné výchovy
zákaz zpěvu v hodinách hudební výchovy
větrání tříd a v případě příznivého počasí moţná výuka venku
homogenita oddělení školní druţiny
povinné testování neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Ţáci,
kteří nebudou přítomni v době společného testování, absolvují test po příchodu do třídy individuálně
za asistence třídní učitelky. Testy byly zajištěny a distribuovány do škol MŠMT a ţákům je vydá
škola.

Organizace testování:
Testování bude probíhat ve větraných prostorách školní jídelny před začátkem výuky (vstup označeným
bočním vchodem). Děti se testují samy. V případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, 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). Samoodběr se

provádí šetrně stěrem nosní sliznice ze zhruba poloviny levé i pravé nosní dírky vatovou tyčinkou, která je
součástí testovací sady, za možné výjimečné přítomnosti popř. asistence maximálně jednoho z rodičů
nebo písemně zplnomocněné osoby u žáků 1. – 3. ročníku a dle instrukcí popř. asistence třídních
učitelek, které děti znají, nebo pokynů pověřených pracovníků školy při zachování rozestupů (mezer mezi
sedadly) mezi testovanými dětmi. Výsledky testu jsou do 15 minut.
Ţáci 4. a 5. tříd se budou testovat sami dle pokynů třídní učitelky nebo pověřených pracovníků školy
 v případě negativního testu zákonný zástupce odchází a třídní učitelka odvádí ţáky do šaten a poté
do třídy


od 7:25 do 7:55 hod. proběhne testování čtyř tříd (v lichých týdnech nejdříve I. A, I. D, II. B, II. C,
v sudých týdnech I. B, I. C, II. A a III. B ) a po nich dalších 4 tříd od 7:55 do 8:25 hod. (v lichých
týdnech III. A, III. C, IV. A a IV. C, v sudých týdnech IV. B, V. A, V. B a V. C).
o pokud bude antigenní test dítěte pozitivní v pondělí, půjde ţák s rodičem po nahlášení
výsledku třídní učitelce diskrétně domů a následně absolvuje konfirmační (potvrzující) PCR
test. Ţádanku dítěti vystaví pediatr. Ţáci této třídy pokračují ve výuce
o pokud bude antigenní test dítěte pozitivní ve čtvrtek, půjde ţák po zavolání rodiče domů
a následně absolvuje konfirmační (potvrzující) PCR test. Ţádanku dítěti vystaví pediatr.
Všichni ţáci této třídy odejdou s rodiči také domů a čekají na výsledek PCR testu pozitivního
spoluţáka při zachování taktu a slušnosti. Pokud i PCR test bude pozitivní, bude se tím
zabývat příslušná hygienická stanice
o testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID19 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
o 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
o testování
se
netýká
ţáků
navštěvujících
školu
za
účelem individuální
konzultace nebo individuální prezenční výuky
o v případě, ţe zákonný zástupce dítěte nesouhlasí s jeho testováním nebo nošením roušky,
nesmí se toto dítě zúčastnit prezenční výuky a je z ní omluveno. V případě stíţností se
obracejte na Vládu ČR, MZ nebo MŠMT, nikoliv na ředitele školy, který není kompetentní
na opatřeních nic měnit.

Škola ale můţe ţákovi, kterého nechá rodič doma, poskytnout přiměřenou podporu po dohodě s třídní
učitelkou.
Důležité: Testování ve školách je jen pro bezpříznakové ţáky, pedagogické i nepedagogické pracovníky.
Pokud se někdo necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat
doma, případně se obrátit na svého lékaře.
Bezpečný návrat do škol: I kdyţ se objevují nadějnější čísla mírnějšího ústupu pandemie, není ještě stále
epidemiologická situace příliš dobrá a jednoduchá. Zároveň je velmi naléhavá potřeba prezenčního
vzdělávání ţáků a studentů, protoţe distanční způsob vzdělávání nemůţe z dlouhodobého pohledu plně
nahradit prezenční výuku ve školách.
Při jakémkoliv uvolnění opatření ve školství je proto nezbytné hledat nástroje, které zajistí, ţe riziko
nemocnosti nebude stoupat.
S ohledem na nové, nakaţlivější mutace viru SARS-CoV-2 je zjevné, ţe bez sníţení celkového výskytu
onemocnění v populaci by byl plošný návrat ţáků do škol pouze za stávajících protiepidemických opatření
velice riskantní.

Je nutné zdůraznit, ţe plošné a pravidelné testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 musí být chápáno
pouze jako jeden z nástrojů omezení šíření onemocnění COVID-19 při obnově prezenční výuky ve
školách. V žádném případě nemůže v důsledku zavedení testování dojít k oslabení ostatních
režimových opatření realizovaných ve školách v tomto školním roce dle aktualizovaného Manuálu
k provozu škol vydaného MŠMT. Samotné plošné a pravidelné testování má primárně screeningovou
funkci, a proto nemůţe nahradit další reţimová opatření a má slouţit především jako jejich doplněk, který
zvyšuje jejich účinnost.
Důležité: Uvědomujeme si, ţe citlivost těchto testů není dokonalá. Přesto dokáţou zásadním způsobem
sníţit pravděpodobnost nákazy ve škole.
Testování umožní bezpečné prezenční vzdělávání ve škole a tolik potřebný kontakt žáků s vrstevníky,
pedagogy i dalšími zaměstnanci školy. Věříme proto, že všichni pochopíme jeho nezbytnost a budeme
postupovat a jednat zodpovědně a dodržovat všechna stanovená opatření.
Školní družina bude otevřena pro přihlášené ţáky, kteří docházejí na prezenční výuku, přičemţ musí být
zachována homogenita oddělení. Provoz školní druţiny bude probíhat od 11:40 do 16:30 hod. Provoz ranní
druţiny ani spojených oddělení v odpoledních hodinách není moţný.
Školní stravování bude znovu zahájeno v pondělí 12. dubna 2021 pro přihlášené ţáky, kteří docházejí na
prezenční výuku. Ţáci I. i II. stupně, kteří se budou vzdělávat distančně, si budou moct vyzvednout obědy do
vlastních jídlonosičů v době od 11:15 do 11:40 a pak od 13:00 do 14:00 hodin.
Vážení rodiče, věříme, že s vaší pomocí, pochopením a vstřícností dokážeme tuto pro nás všechny
náročnou situaci zvládnout a udrţet prezenční výuku pokud moţno aţ do konce školního roku. Pokusíme
se vyřešit i vaše individuální přání a potřeby. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitele školy
(235 520 991) nebo zástupce ředitele školy (235 520 975) paní Mgr. Janu Faltejskovou nebo pana Mgr.
Petra Vaňka. Děkujeme vám.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

