Základní škola a Mateřská škola Třebelovice, okres Třebíč, příspěvková organizace
675 32 Třebelovice 54, tel. 797 997 067, IC: 70982376

Informace ohledně opatření pro děti, žáky a zákonné zástupce vydané v návaznosti
na Manuál doporučení MŠMT pro provoz ve školním roce 2021/2022
-

Dětí v mateřské škole se screeningové testování netýká.

-

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, tedy ve dnech
1. 9., 6. 9., 9. 9. 2021 před zahájením vyučování.

-

Ve společných prostorech školy nosí všichni žáci, zákonní zástupci i zaměstnanci školy ochranný
prostředek dýchacích cest podle platného opatření.

-

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost –14 dnů po plně
dokončeném očkování, nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního
pozitivního testu na Covid-19). Případně žák, který doloží negativní výsledek testu, provedeném
v odběrovém místě.

-

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale
za podmínek nastavených Mimořádným opatřením MZ. Ty jsou následující: použití ochrany
dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a ve venkovních prostorech, kdy není dodržen odstup
1,5m. Dále nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékat se musí s odstupem od ostatních žáků.
Nesmí zpívat. Musí využívat určené hygienické zařízení. V době konzumace potravin sedí s odstupem
1,5 m od ostatních strávníků.

-

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového opatření.

-

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testu, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
Testování probíhá tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

-

V případě pozitivního výsledku testu bude žák izolován od ostatních v izolační místnosti (ve sborovně)
společně s pedagogem za využití ochranných pomůcek. Vyčká na odchod se zákonným zástupcem.

-

V případě pozitivního testu vydá škola zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně
testován a dále je povinnost informovat dálkovým způsobem poskytovatele zdravotních služeb, ten
rozhodne o dalším postupu.

-

Žák se může k prezenční výuce vrátit buď po předložení negativního konfirmačního testu RT PCR,
nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončené izolaci vydává poskytovatel zdravotních
služeb.

-

Žákovi, který byl ve třídě v předcházejících dvou dnech (tedy pouze 9. 9.) s pozitivně testovaným
žákem nebo zaměstnancem, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole. Toto opatření se netýká řádně
očkovaných žáků nebo žáků, kteří prodělali Covid-19.

V Třebelovicích dne 20. 8. 2021

Mgr. Romana Veselá

