Informace k zahájení školního roku 2021/2022

ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice

Vážení rodiče,
v souvislosti se zahájením školního roku 2021/2022 vydalo MZd a MŠMT pro provoz škol a školských
zařízení závazné pokyny. Opatření jsou platná pro období 1. – 9. září 2021 a mj. nařizují školám
provést screeningové neinvazivní antigenní testování žáků podle jednotných postupů a pravidel.
Testování v naší škole bude organizováno stejným způsobem jako v minulém školním roce.
Přestože je tato situace pro všechny velmi nepříjemná, jedná se o mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví, které škola nemůže obejít či nedodržet. Věřím, že se nám společně podaří tuto
nepříjemnou situaci zvládnout. Zdraví a naše děti jsou pro nás to nejcennější.
Ředitelka školy

Výběr závazných nařízení a pokynů MO MZd ČR a MŠMT
k provozu škol a školských zařízení od 1. 9. 2021
1) Ochrana dýchacích cest při pobytu v budovách školy
Osoby s příznaky infekčního onemocnění do školní budovy nevstupují.
Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze
v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy
a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích
cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor, rouška). Z povinnosti
nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
 osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se
závažnou alterací duševního stavu,
 osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek
dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením.

2) Screeningové testování 1. – 9. září 2021
Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proběhne na začátku školního roku
2021/2022 preventivní screeningové testování:
-

u žáků 1. ročníku v termínech 2., 6. a 9. září 2021,
u žáků 2. – 9. ročníku v termínech 1., 6. a 9. září 2021.

Testování proběhne ve třídách na začátku vyučování za přítomnosti zaměstnance školy. Test se
provádí antigenními testy Genrui samoodběrem, tj. odběr provádí žák sám z okrajové části nosu.
Pokud žák nebude přítomen v době testování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod
dohledem zaměstnance školy bezprostředně po svém příchodu.
U žáků 1. – 3. ročníku je umožněna u testování přítomnost rodiče (nebo jím pověřené osoby), který
při pobytu v budově školy dodržuje hygienická opatření, tj. přítomen je maximálně 1 rodič, který se
přesune do třídy spolu s žákem, ve třídě udržuje rozestupy 1,5 m a řídí se pokyny třídní učitelky.

Je možné, aby žák použil vlastí test (schválený MZd). Test si žák přinese a udělá sám ve škole
(ve třídě), kde zaměstnanec školy výsledek testu zaznamená.
Testování se netýká žáků, kteří splní a doloží podmínky stanovené pro bezinfekčnost:
a) jsou plně očkováni (uplynulo 14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo
b) jsou po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu
na covid-19), případně
c) doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (nejdéle před 7 dny RT-PCR,
nebo nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT).

3) Postup v případě pozitivního výsledku testu
ŽÁK: Pokud je výsledek testování pozitivní, škola ihned kontaktuje rodiče a žák opouští školu.
Rodič musí být k dostižení na telefonu.
Škola vydá o pozitivním výsledku testování rodiči potvrzení. Rodič je následně povinen informovat
o pozitivním testu praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci
konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Žák
se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR, nebo
po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává praktický lékař pro děti a dorost.
TŘÍDA: Pokud se vyskytne ve třídě pozitivně testovaný žák:
a) 1., 2. a 6. září 2021 – žák odchází do izolace a třída pokračuje dál v přímé výuce ve škole;
b) 9. září 2021 – celá třída odchází do izolace a čeká se na potvrzení pozitivity/negativity daného
žáka, který je odeslán na konfirmační test RT-PCR; o výsledku testu je rodič povinen okamžitě
informovat školu.
 V případě pozitivního výsledku má škola povinnost bezodkladně kontaktovat KHS,
která začíná případ řešit. Celá třída pokračuje v izolaci a rodiče žáků jsou kontaktováni
KHS a informováni o dalším postupu.
 V případě negativního výsledku se všichni žáci vrací do školy k přímé výuce.
Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní
přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční
výuku po dobu trvání tohoto stavu.

4) Neotestovaný žák
Neotestovaným žákům je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, avšak s ohledem na ochranu
zdraví ostatních osob jsou tito žáci povinni dodržovat přísnější režimová opatření – žák používá
ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká
se s odstupem od ostatních osob, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí
sedět v lavici nebo u stolu a dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.
V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek, je škola povinna žáka izolovat od ostatních osob
a kontaktovat zákonného zástupce.
5) Neúčast žáka ve vyučování
Musí být řádně a včas omluvena podle pravidel školního řádu. Škola nemá povinnost těmto žákům
poskytovat vzdělávání distančním způsobem, neboť probíhá přímá výuka ve škole.
Více viz mimořádné opatření MZd ČR a závazné pokyny MŠMT ČR k zahájení školního roku 2021/2022.

