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Oficiální dokumenty
Info na webu MŠMT
Web ke školnímu testování na COVID-19

Systém rotace tříd
Žáci budou do školy docházet v rotačním systému každý druhý týden.

ZŠ Ostravská
skupina I.
I.B, II.A, IV.A, V.A
skupina II.
I.A, III.A, IV.B, V.B

začíná 12.4.2021
začíná 19.4.2021

ZŠ Slezská
skupina I.
skupina II.

začíná 12.4.2021
začíná 19.4.2021

I.C, II.C, III.B, IV.C
II.B, III.C, V.C

Testování žáků a zaměstnanců
Zaměstnanci
1. kteří osobně poskytují vzdělávání dětem ve škole 2x týdně (odstup 2 - 3 prac. dny)
2. v ostatních případech 1x týdně
Žáci
2x týdně v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do školy
● v ranní ŠD (před vyučováním)
● ve třídě (bez asistence zák. zástupce)
● v tělocvičně (s asistencí jednoho zák. zástupce pro 1. - 3. třídy)
Výsledky testování - seznam žáků pro testování COVID-19 ze Školy Online, odevzdat na
sekretariát. Žáci s příznaky respiračního onemocnění se vrací neprodleně domů (např.
teplota nad 37°C).

Kdo se nemusí testovat (důvod musí písemně doložit)
1. Má jiný test mladší 48h
2. Prodělal COVID-19 před méně než 90 dny
3. Je 14 dnů po plném očkování
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Žák, kterého zákonný zástupce odmítne otestovat
Je nutné daného žáka předem omluvit. Zůstává doma, neprobíhá u něj v tom týdnu
prezenční výuka. Vyučující poskytne týdenní plán výuky.

Pozitivní test zaměstnance - mimo žáky
●

postupovat podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
upravujícího povinnosti zaměstnanců při testování, tj neprodleně situaci hlásit
zaměstnavateli, dále telefonicky ohlásit lékaři a absolvovat PCR test.

Pozitivní test žáka a zaměstnance u žáků
V pondělí
Izolace, žák odchází domů (se souhlasem sám, bez souhlasu se zák. zástupcem), PCR test
Ve čtvrtek
Celá třída odchází domů (se souhlasem sám, bez souhlasu se zák. zástupcem), PCR test
pozitivního žáka
1. PCR pozitivní - celá třída PCR, karanténa
2. PCR negativní - následující den pokračují v prezenční výuce
Distanční výuka v případě, že je v karanténě více než ½ žáků.

Ochranné prostředky
Ochranné prostředky si všichni zařizují sami.
Zaměstnanci školských zařízení: respirátory (standardy dle MO MZd)
Žáci: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd

Obědy
Všichni žáci tříd s prezenční výukou mají obědy přihlášené - nepřítomní žáci si musí obědy
odhlásit.

Rozvrh hodin
Platí upravený rozvrh hodin ve Škole Online od 12.4.

