Vážení rodiče a žáci,
rádi bychom vás seznámili s plánovanou organizací návratů dětí do školy počínaje 12. dubnem 2021:
1) V dny určené pro testování žáků antigenními testy, tj. v pondělí a čtvrtek bude posunutý
začátek výuky. Žáci 1.A, 2.A a 3.A se dostaví ke škole v 7:30. Testování žáků bude probíhat
v učebnách 2. stupně v pavilonu A1. Žáci 1.A budou čekat na vyučující na rohu budovy A1
(před brankou k altánu), žáci 2.A a 3.A čekají před hlavním vchodem. Žádáme vás, abyste
poučili děti o tom, že nesmí docházet ke shlukování žáků různých tříd.
V 7:30 vyučující odvedou děti do určených učeben, kde pod dohledem vždy dvou zaměstnanců
školy proběhne testování. V případě, že u žáků 1. – 3. tříd budou mít zájem být přítomni
testování jejich zákonní zástupci, bude umožněn vstup pouze jedné osobě jako doprovodu.
Po dokončení testování vyučující odvedou děti do šaten a poté do jejich kmenové třídy, kde
bude probíhat zbytek výuky.
Žáci tříd 4.A a 5.A se v pondělí 12. 4. dostaví ke škole nejpozději v 8:15. Následně budou
vyučujícími odvedeni do určených učeben, kde opět pod dohledem dvou zaměstnanců školy
proběhne jejich testování. Po jeho dokončení vyučující následně děti odvedou do šaten
a kmenových tříd.
Stejným způsobem bude probíhat testování ve čtvrtek 15. dubna a v následujícím týdnu pro
třídy 1.B – 5.B. V případě, že bude nutné z organizačních důvodů úprava času či způsobu
testování, budeme vás obratem informovat.
2) V případě, že budete mít zájem o testování žáků prostřednictvím vlastních testů, je nutné
volit pouze testy schválené ze strany ministerstva zdravotnictví (detailní informace naleznete
na jejich webových stránkách). Tyto testy musí děti přinést sebou do školy. Rádi bychom však
upozornili, že v takovém případě bude minimálně pro první testování vhodná účast zákonného
zástupce, neboť škola nemůže zodpovídat za správný průběh testování u alternativního typu
testu a jeho případný neprůkazný výsledek apod.
3) V případě, že u některého z žáků bude výsledek testu pozitivní, bude žák umístěn do určené
místnosti pro karanténu. Zároveň bude obratem kontaktován jeho zákonný zástupce, který
žáka osobně vyzvedne ze školy, obdrží potvrzení o pozitivním testování a žák bude následně
muset absolvovat kontrolní PCR test. O jeho výsledku zákonný zástupce obratem musí
informovat třídního učitele, případně vedení školy. V případě pozitivního testu žáka v rámci
pondělního testování, zůstává zbývající část třídy ve škole a pokračuje v prezenční výuce.
V případě pozitivního výsledku v průběhu testování ve čtvrtek, odchází celá třída domů a čeká
na výsledek kontrolního PCR testu u pozitivně testovaného spolužáka.
4) Testování se nemusí účastnit žáci, jejichž zákonný zástupce předloží škole doklad o prodělání
nemoci COVID-19 ve lhůtě do 90 dní od prvního pozitivního PCR testu žáka. Tento doklad
může vystavit ošetřující lékař, KHS, případně rodič doloží konfirmační SMS o pozitivním testu
a dodá vlastní čestné prohlášení s uvedeným datem, kdy byl žák pozitivně testován.
5) Jak jsme vás již informovali, děti musí v průběhu výuky používat chirurgické roušky (bude
vhodné jim zabalit minimálně 2ks na den), případně schválené nanoroušky či respirátory. Naše

škola je v případě potřeby připravena dětem poskytnout v průběhu dne náhradní roušku (např.
z důvodu poškození vlastní roušky).
6) V případě, že jste rozhodnuti, na základě podmínek stanovených ze strany MŠMT a MZd pro
návrat dětí do škol, nevyužít možnost prezenční výuky pro vaše dítě, informujte prosím o této
skutečnosti co nejdříve třídního učitele. Vyučující pro daného žáka připraví pracovní plán pro
jednotlivé dny, žákům však nebude v týdnu prezenční výuky poskytována online výuka.
Děkujeme vám za spolupráci a trpělivost v této pro školu i vás rodiče nové situaci. Věříme, že společně
vše zvládneme a těšíme se na setkání s dětmi přímo ve škole.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Opatovice nad Labem

