ZŠ Mukařov
Opatření ředitele
pro rotační návrat žáků 1. stupně do školy
od 12. 4. 2021
Informace pro rodiče / zákonné zástupce

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
cílem tohoto dokumentu je seznámit Vás s průběhem rotačního návratu žáků 1. stupně do školy od
12.4.2021. Dokument je zpracován na základě příslušných usnesení Vlády ČR, opatření Ministerstva
zdravotnictví ČR a vychází z metodik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Opatření, která
zde jsou představena, popisují pouze postup realizace těchto předpisů v naší škole.
Aktualizace po setkání se zák. zástupci žáků „lichého týdne“ jsou vyznačeny červeně.

Kdo a kdy se do školy vrací?
Žáci 1. stupně jsou rozděleni na dva turnusy – lichý a sudý týden. V závorce je uveden začátek prezenční
části rotací.
LICHÝ TÝDEN (12.-16.4.2021): 1.C, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A, 5.B
SUDÝ TÝDEN (19.-23.4.2021): 1.A, 1.B, 2.A, 2.D, 4.A, 4.B, 4.C, 5.C, 5.D
V opačném týdnu se žáci účastní distanční výuky jako doposud.
Žáci 1. stupně, jejichž rodiče/zákonní zástupci jsou členy IZS a krizové infrastruktury, mají během
distanční výuky nárok na celodenní osobní přítomnost ve školní družině, tj. 8:10 – 17 h. V tomto
dokumentu budou chápáni jako další třída. Během prezenční výuky se pak připojí ke své kmenové třídě.
Prosíme zákonné zástupce z řad IZS, aby v případě, že chtějí toto využít, kontaktovali e-mailem vedoucí
šk. družiny, paní Güntherovou (druzina@zs-mukarov.cz). Prosíme zákonné zástupce z řad IZS, aby své
děti vybavili technikou pro distanční výuku vč. headsetů (sluchátek s mikrofonem). Poučte prosím také
své děti, aby po skončení vyučování techniku vhodně zabalili, aby se minimalizovalo riziko jejího
poškození. Pokud nemáte tuto možnost, kontaktujte prosím pí. Güntherovou.

Za jakých podmínek se žáci mohou prezenční výuky zúčastnit?
1. Žák nesmí vykazovat při příchodu do školy tyto příznaky covid-19





zvýšená tělesná teplota (více než 37°C)
suchý kašel
dušnost
zažívací obtíže
1







ztráta čichu nebo chuti
bolest v krku
bolest svalů a kloubů
rýmu / ucpaný nos
bolest hlavy

Pokud žák při vstupu do školy nebo během výuky bude vykazovat nebo uvádět tyto příznaky, bude
umístěn do izolace a budou kontaktováni zákonní zástupci, aby si ho převzali, příp. udělili souhlas
s jeho samostatným odchodem ze školy domů. Tento souhlas musí být vždy udělen také
prokazatelnou formou, tj. písemně, SMS nebo e-mailem (toto platí pro celý tento dokument).

2. Při vstupu do školy je každý žák povinen vydezinfikovat si ruce (dezinfekci zajišťuje
škola, příp. je možné použít vlastní virucidní dezinfekční gel – nepostačuje
antibakteriální)
3. Žáci jsou povinni dezinfikovat si ruce také po použití WC, před svačinou a při vstupu
do školní jídelny


Dávkovače na dezinfekci jsou umístěny
o v každé učebně, ve které probíhá výuka
o u vstupu do školní jídelny
o na všech WC nebo před vstupem na ně
o u zaměstnaneckých vstupů (školní jídelna, krček, vedení školy)

4. Žák musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole (s výjimkou stravování) zajištěnu
ochranu úst a nosu, a to minimálně jednorázovou chirurgickou rouškou


Při výuce na školním pozemku nebo v extravilánu (mimo zastavěné území obce) se mohou
žáci při dodržení rozestupu alespoň 2 m pohybovat bez ochrany úst a nosu

5. Žák se smí sdružovat pouze se členy své třídy, a to během výuky, přestávek (ve třídě),
oběda i ve školní družině


Při využívání WC jsou žáci povinni držet rozestupy alespoň 2m od žáků z jiných tříd

6. Žák musí ve škole 1. vyučovací hodinu v pondělí a ve čtvrtek pod dohledem určeného
pg. pracovníka školy podstoupit antigenní test na covid-19, nebo musí zákonný
zástupce




Prokazatelně doložit (lék. zprávou, potvrzením od lékaře, zprávou z laboratoře,…), že žák
prodělal covid-19, a to pozitivním RT-PCR testem, který nesmí být starší 90 dnů
Doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu žáka
provedeného na odběrovém místě, který nesmí být starší než 48 hod.
Předložit certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti covid-19, a to
nejméně 14 dní po aplikaci druhé dávky očkovací látky

Žák, u kterého nebude doloženo jedno z těchto potvrzení a který odmítne podstoupit antigenní test,
bude umístěn do izolace a budou kontaktováni jeho zákonní zástupci, aby si ho převzali, příp. udělili
souhlas s jeho samostatným odchodem ze školy domů. Nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce
v souladu se školním řádem.
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Pokud zákonní zástupci nechtějí, aby jejich dítě bylo ve škole testováno a zároveň nedoloží jedno
z potvrzení, omluví jeho nepřítomnost ve škole v souladu se školním řádem, neboť škola nesmí
umožnit přítomnost žáků ve škole, kteří nejsou otestováni.
Žákům, kteří budou v době prezenční výuky nepřítomni, náleží obvyklá podpora (posílání úkolů apod.).
Těmto žákům nevzniká nárok na distanční vzdělávání.
Pokud žák přijde poprvé v daném týdnu do školy v jiný než řádný testovací den a čas (pondělí, čtvrtek,
vždy 1. vh), bude mít povinnost podstoupit antigenní test, nebo se prokázat příslušným potvrzením.
Prosíme Vás, abyste v tomto případě se svými dětmi přišli alespoň 30 min před vyučováním do
kanceláře školy, kde bude provedeno testování/záznam dokumentace. Pokud se takový žák po
příchodu do třídy neprokáže potvrzením z kanceláře, bude (z kontejnerové přístavby v doprovodu)
neprodleně odeslán do kanceláře školy, kde bude pod dohledem určené osoby vyzván
k samotestování.

Jakým způsobem bude zajištěn začátek výuky v testovacích dnech?
1. Žáci přichází do školy v obvyklém předstihu před zahájením výuky, a to s nasazenou
chirurgickou rouškou. Provoz ranní družiny není z organizačních důvodů zajištěn.
Žák 1.-3. ročníku může být pro pomoc při testování doprovázen jedním zákonným
zástupcem, který je povinen mít nasazený respirátor třídy alespoň FFP2.
2. Při vstupu do školy si žáci (příp. doprovod) dezinfikují ruce.


Dezinfekční stojany jsou umístěny při vstupu do staré budovy (šatny) i kontejnerové přístavby
(používá se pouze vstup u schodiště)

Pověřený zaměstnanec školy je oprávněn kontrolovat dotazem příp. bezkontaktním teploměrem
bezpříznakovost vstupujících osob, správný typ i způsob nasazení ochrany úst a nosu a dezinfekci
rukou. V případě nesouladu stavu/chování osob s tímto opatřením je oprávněn osoby nevpustit
do školy (žáka bez přítomnosti zák. zástupce umístit do izolace a kontaktovat zák. zástupce, aby si
převzal žáka, příp. udělili souhlas s jeho samostatným odchodem ze školy domů).

3. Ve staré budově žáci pouze prochází šatnou a jdou ke své třídě, kde se přezují, příp.
odloží bundy a vstoupí do své třídy. Do kontejnerové přístavby vstupují žáci pouze
vstupem u schodiště (kde je stojan s dezinfekcí), jdou do svých šaten a poté vstoupí
do své třídy.


Žáci ze staré budovy by měli mít přezůvky na chodbách nebo doma. Pokud si nejste jisti,
vybavte prosím své děti přezůvkami navíc. Žáci, kteří nebudou mít přezůvky, budou ve
venkovní obuvi.

4. Výuka je zahájena testováním, jehož průběh řídí pověřený ped. pracovník školy
(zpravidla třídní učitel). Žáci, příp. rodiče jsou povinni řídit se jeho pokyny.






Vysvětlení průběhu testování
Rozdání LEPU testů
Provedení samoodběru (příp. za asistence zák. zástupce)
Vyhodnocení testu
Záznam výsledku testu
Celý průběh testování si můžete prohlédnout na demonstrativním videu MŠMT.
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5. V případě negativního výsledku testu se žák může zúčastnit výuky.
6. V případě pozitivního výsledku testu v pondělí je žák předán zákonnému zástupci
s potvrzením o pozitivním výsledku. Zákonný zástupce je povinen kontaktovat
pediatra. Pokud není zákonný zástupce přítomen, žák je umístěn do izolace a jeho
zákonný zástupce vyzván k převzetí žáka nebo souhlasu k samostatnému odchodu
žáka domů.
7. V případě pozitivního výsledku testu kteréhokoli žáka ve třídě ve čtvrtek, je celá třída
umístěna do karantény (pozitivní žák do izolace) a zákonní zástupci vyzváni k převzetí
žáků. Následně se čeká na konfirmační RT-PCR test pozitivního žáka. Pokud je RTPCR test negativní, žáci se mohou vrátit do prezenční výuky. Pokud je test pozitivní,
škola předá seznam všech žáků ze třídy KHS k dalšímu posouzení.
8. Po skončení testování jsou přítomní zákonní zástupci povinni opustit školu.

Bude se známkovat?
NE. Během prvního týdne prezenční výuky nebudou žáci sumativně hodnoceni (známkováni). Je
možné realizovat ověřování výsledků vzdělávání, ale pouze za účelem pedagogické diagnostiky a
formativního hodnocení, tj. získání informace pro žáka, zákonné zástupce i pedagoga, na čem bude
třeba pracovat v následujícím období.
V dalších týdnech je na posouzení jednotlivých učitelů, zda jsou již žáci připraveni na sumativní
hodnocení (známkování). Učitelé též mají ve své kompetenci umožnit žákům volbu, zda případnou
známku chtějí, nebo ji odmítnou.

Co se tedy bude první dny dít?
Během prvních dnů po návratu žáků bude kladen důraz na podporu zdravého klimatu třídy (vztahů).
Cílem této adaptační fáze není „dohnat učivo“, ale podpořit bezpečí a duševní zdraví žáků. Z toho
důvodu je také doporučováno realizovat v rámci možností výuku venku a zařazovat aktivity posilující
týmovost, spolupráci, schopnost empatie a další témata osobnostně-sociální výchovy.
V další fázi pak bude cílem zjistit vzdělávací potřeby žáků a sestavit přiměřeně náročný plán vzdělávání
do konce školního roku, který jim umožní co nejsnazší postup do dalšího ročníku. V případě potřeby
také dojde k úpravě školního vzdělávacího programu pro šk. rok 2021/22, který zohlední zameškané
učivo (a to včetně částečné redukce učiva).

Jak to bude s obědy?
Obědy je nutné si objednat, neboť byly při lockdownu automaticky odhlášeny.

A co školní družina?
Školní družina bude zajištěna pro žáky 1. - 4. ročníků, a to v homogenní skupině (tj. budou spolu pouze
žáci z příslušné třídy). Svůj zájem o školní družinu po dobu prezenční výuky prosím potvrďte skrze třídní
učitele.
V Mukařově dne 8. 4. 2021 (Aktualizováno 11. 4. 2021)
Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel
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