Základní škola Štěrboholy, příspěvková organizace

Č. j.: ZŠ/338/2021

V Praze dne 23. 8. 2021

PROVOZNÍ PODMÍNKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ŠTĚRBOHOLY OD 1. 9. 2021
Provoz v Základní škole Štěrboholy od 1. 9. 2021 bude probíhat v souladu se Souborem
doporučení pro školy a školská zařízení vydaným MŠMT dne 17. 8. 2021.
Výuka bude probíhat v běžném režimu dle rozvrhu pro 1. pololetí školního roku 2021/2022 viz webové stránky školy a aplikace Škola OnLine.
Aktuální informace škola sděluje prostřednictvím webových stránek www.zssterboholy.cz.
Obecné
Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve škole mají
povinnost nosit respirátory FFP2 po celou dobu pobytu ve škole. Žáci mají povinnost nosit
alespoň chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole.
Výjimka z nošení ochrany je udělena žákům a pedagogickým zaměstnancům během výuky v
učebnách.
Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a
úst, pokud dodrží odstup 1,5 metru od jiných osob.
V případě zapomenutí či znehodnocení roušky škola poskytne žákovi roušku náhradní.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění (žáci, zákonní zástupci, zaměstnanci školy,
zaměstnanci jiných organizací) nemohou do školy vstoupit.
Škola opakovaně poučuje žáky o zásadách osobní a respirační hygieny.
Pobyt zákonných zástupců a ostatních osob v budově školy bude omezen.
Jsou umožněny prezenční konzultační hodiny pro zákonné zástupce v určených termínech po
dohodě s třídní učitelkou.
Příchod do školy
Po vstupu do budovy školy si žáci a všechny příchozí osoby dezinfikují ruce. Žáci se zbytečně
nezdržují v prostorách šaten.
Organizace výuky
Výuka bude probíhat v běžném prezenčním režimu.
Případné onemocnění žáka ohlásí zákonný zástupce třídní učitelce.
Pedagogové sledují zdravotní stav žáků, zda nevykazují symptomatické příznaky virového
infekčního onemocnění.
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TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ
Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků. První testování proběhne první den
školního vyučování 1. 9. s výjimkou prvního ročníku, ve kterém se bude testovat až druhý školní
den (2.9.).
Testování bude probíhat v termínech 1. (resp. 2.9., viz výše), 6. a 9. září.
Testování bude probíhat neinvazivním antigenním testem, tzv. samoodběrem. V případě žáků 1.
– 3. ročníku je při provádění testu umožněna asistence třetí osobou – zákonným zástupcem
nebo jinou zákonným zástupcem písemně pověřenou osobou. Zájem o testování s asistencí je
nutné oznámit třídní učitelce, nejpozději v den předcházející testovacímu dnu. V těchto
případech bude testování probíhat v chodbě u levého bočního vchodu do budovy pod
dohledem vychovatelky ŠD v době od 7.45 hod do 8.00 hod.
Testování bude probíhat po příchodu do školy v kmenové učebně třídy pod dohledem třídní
učitelky, asistentky pedagoga nebo vychovatelky ŠD. V případě, že se žák dostaví v den
testování do ranní školní družiny, bude testován ve školní družině pod dohledem vychovatelky.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování
později, provede si test bezprostředně po svém příchodu pod dohledem vychovatelky v učebně
ŠD. Tyto pozdější příchody na vyučování oznámí zákonný zástupce třídní učitelce.
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování
(14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu
180 dní od prvního pozitivního testu) a předloží škole certifikát či potvrzení, případně žák,
který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit,
ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd:
- povinnost použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole,
- povinnost použití ochrany dýchacích cest ve venkovních prostorech, pokud není možné
dodržet rozestup 1,5 metru,
- zákaz cvičení ve vnitřních prostorech,
- zákaz zpěvu,
- v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů povinnost dodržovat rozestup od
ostatních osob minimálně 1,5 metru
Výše uvedené podmínky budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
V případě pozitivního testu bude žák umístěn do „izolační místnosti“, kde vyčká pod dozorem
pověřeného zaměstnance do příchodu zákonného zástupce. Zákonný zástupce obdrží potvrzení
o tom, že žák byl pozitivně testován. Zákonný zástupce je 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 s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení
negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o
ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti
a dorost.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem,
doloží zákonný zástupce neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované

Základní škola Štěrboholy, příspěvková organizace

kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez
dalších potřebných kroků.
V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných (třídě), vztahují se následující
kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu
v předcházejících dvou dnech.
Škola kontaktuje zákonné zástupce, negativně testovaní žáci vyčkají společně v jedné třídě pod
dohledem pedagoga do doby převzetí zákonným zástupcem.
Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě se žákem, který má pozitivní výsledek
testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního
antigenního testu.
V případě, že konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem,
zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku.
Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně
testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu s tímto žákem ve stanovených
dnech. Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření MZd o nařizování
izolace a karantény.
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. V ostatních případech škola nemá povinnost
poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně
jako při běžné absenci.
Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, nemůže mu škola
umožnit osobní přítomnost na vzdělávání. Žák v tomto případě není automaticky omluven,
musí být omluven zákonným zástupcem v souladu se Školním řádem.
Koordinátorem testování ředitelka školy ustanovila paní Kateřinu Ševítovou.

Provoz školní družiny
Provoz všech oddělení školní družiny bude probíhat v běžném režimu.
V provozu bude jedno oddělení ranní družiny. Příchod do ranní družiny bude žákům umožněn
od 7.00 do 7.30 hod.
Ve středu 1. 9. 2021 nebude ranní družina z organizačních důvodů v provozu.
Odpolední provoz bude ukončen v 17.30 hodin.
Školní stravování
Je zajištěn předepsaný rozestup mezi stoly a počet žáků u jednoho stolu.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit respirátory resp.
chirurgické roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
Žáci si po příchodu do školní jídelny pod dohledem vychovatelky školní družiny a dozoru
vydezinfikují ruce.
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Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci
a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo v karanténě. Do prostor školní jídelny nesmí vstupovat
nemocná osoba.
Žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobí testování a současně se na ně nevztahuje žádná
z výjimek (tj. žáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit
respirátor/roušku, jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních
osob nejméně 1,5 metru.
Primární prevence
Škola umožní přítomnost třetích osob z organizace, která ve škole realizuje programy primární
prevence, a to při dodržování aktuálně platných hygienických opatření. Dále umožní přítomnost
pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden pro výkon jejich činnosti ve škole.
Kroužky
Konání kroužků bude řešeno v průběhu měsíce září. Informace budou k dispozici na školním
webu.
Hygienická pravidla a standard úklidu
V učebnách, ve školní jídelně a v hlavním vstupu do budovy jsou umístěny dávkovače
s dezinfekčním prostředkem. V celé budově jsou používány pouze papírové ručníky. Ve školní
jídelně a učebnách ZŠ i ŠD jsou umístěny čističky vzduchu s ionizátorem.
Ve škole bude zajištěn denní úklid a dezinfekce všech prostor. V průběhu dne bude opakovaně
prováděna dezinfekce povrchů a předmětů (dveřní kliky, spínače světel, WC splachovače).
Konkrétní pravidla úklidu jsou stanovena samostatným vnitřním předpisem.
Žáci budou opakovaně upozorňováni na nutnost zvýšené hygieny rukou po dobu svého pobytu
ve škole.
Všechny prostory školy budou často a intenzivně větrány - v délce alespoň 5 minut během
přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny. Průběžně budou větrány také
šatní prostory.
Školní jídelna zajistí mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 o C).
Úplata za zájmové vzdělávání a stravování
Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou
nepřítomnost a úplata za zájmové vzdělávání se hradí. Stravování je nutné odhlásit. Pokud na
základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka školy úplatu za
zájmové vzdělávání poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li
délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů.
Podezření na výskyt nákazy COVID-19
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění
(zvýšená teplota – 37 o C a výše, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy,
bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). Zaměstnanci školy však budou těmto
příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti. Při jejich zjištění škola postupuje takto:
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příznaky jsou patrné již při příchodu žáka – žák není vpuštěn do školy za podmínky, že je
přítomen jeho zákonný zástupce;
 příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen jeho zákonný
zástupce;
 nebo se příznaky vyskytnou v průběhu výuky – tato skutečnost je neprodleně oznámena
zákonnému zástupci a je požádán o bezodkladné převzetí žáka. Do příjezdu zákonného
zástupce čeká žák v samostatné „izolační místnosti“ – v učebně ZŠ č. 4. Izolační místnost
je vybavena umývadlem s teplou vodou, tekutým mýdlem, dezinfekcí a zásobníkem
papírových ručníků. Izolovanému žákovi je k dispozici samostatná „izolační“ toaleta.
V izolaci pobývá žák až do odchodu ze školy. Péči o něj zajišťuje zaměstnanec školy
pověřený ředitelkou ZŠ. Tento zaměstnanec je vybavený osobními ochrannými
prostředky (rouška, respirátor, gumové rukavice).
Při převzetí žáka je zákonný zástupce informován o tom, že má telefonicky kontaktovat
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy COVID-19 ve škole škola sama KHS
nekontaktuje.
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 potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.
Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (vč. Covid-19), školu
opustí v nejkratším možném čase.
Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka nebo zaměstnance školy
Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. V případě, že se
ředitelka školy dozví o výskytu onemocnění Covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance
protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých KHS.
Škola neprodleně informuje na svých webových stránkách zákonné zástupce žáků o vzniklé
situaci a následných krocích v provozu a o případné úpravě způsobu vzdělávání.

Eva Kollmannová
ředitelka školy

Výše uvedená ustanovení mohou být průběžně upravována a aktualizována.
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