INFORMACE


Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří doloží první den, že mají řádně
dokončené očkování, nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19, nebo negativní
výsledek testu z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů). Tyto
dokumenty rodiče doloží třídnímu učiteli ihned po příchodu do školy.



Pokud se žák testování nepodrobí, může se účastnit prezenční výuky, ale za použití
zdravotnické obličejové masky po celou dobu pobytu ve škole (tito žáci nesmí zpívat, nesmí
cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem, v době konzumace potravin dodržují
odstup minimálně 1,5 metru od ostatních osob). Toto opatření platí po dobu trvání
screeningového testování do 9. 9. 2021.



Průběh testování video zde: https://www.youtube.com/watch?v=l53vyC8Otlw



V případě pozitivního výsledku testu je žák izolován, škola kontaktuje zákonného zástupce,
který

je

povinen

telefonicky

kontaktovat

lékaře

ohledně

elektronické

žádanky

ke konfirmačnímu vyšetření RT-PCR testu.


Žáci, kteří byli v předcházejících 2 dnech s pozitivním žákem v kontaktu (v praxi se to dotkne
pouze testování 9. 9. 2021), se nemohou následně účastnit prezenční výuky do doby, kdy bude
znám výsledek konfirmačního RT-PCR testu u pozitivního žáka. Během tohoto období probíhá
distanční výuka. Pokud je test tohoto žáka negativní, žáci se vracejí k prezenční výuce. Pokud
je test pozitivní, škola kontaktuje krajskou hygienickou stanici, která postupuje podle
mimořádného opatření MZd o nařizování izolace a karantény.

Aktuální informace pro žáky a zákonné zástupce o hygienických a protiepidemických
opatřeních a vzdělávání budou zveřejňovány na webu školy https://www.zsdobra.cz.
V případě dotazů Vám podá informace vedení školy.
Hygienická a protiepidemická pravidla:


Provoz školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 blíže určuje Manuál:
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf



Žáci jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty
ochranným prostředkem dýchacích cest. Z povinnosti jsou vyňaty osoby s poruchou intelektu,
autistického spektra, kognitivní poruchou nebo se závažnou alternací duševního stavu a dále
osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek
dýchacích cest a prokáží tuto skutečnost lékařským potvrzením.



Při vstupu do budovy školy, třídy, odborné učebny, školní jídelny žáci používají dezinfekci.
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Žák, který bude při příchodu do školy vykazovat příznaky infekčního onemocnění a bude jej
doprovázet zákonný zástupce, nebude do školy vpuštěn.



Po vstupu do budovy školy v co nejkratším čase si každý žák důkladně 20-30 sekund umyje
ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu
pobytu ve škole.



Jestliže má žák příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění
(včetně alergie), může vstoupit do školy pouze v případě, že při vstupu předá potvrzení lékaře,
že se nejedná o infekční onemocnění.



Žáci budou přicházet do školní jídelny podle pokynů pedagogických pracovníků a pracovníků
školní jídelny tak, abychom zajistili co nejmenší kontakt různých skupin. Provoz školní jídelny
je upraven vnitřním řádem.



Pokud se u žáka projeví příznaky infekční choroby, bude umístěn do samostatné místnosti
a izolován od ostatních žáků. Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s tím, že
si mají dítě bezodkladně vyzvednout.



Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je omezen. Mohou vstoupit do školy pouze
po předchozí domluvě. Při vstupu do budovy školy použijí dezinfekci a pobývají ve škole pouze
nezbytnou dobu.



Zájmové kroužky organizuje Klub rodičů a budou nabízeny od října podle vývoje
epidemiologické situace.
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