INFORMACE K TESTOVÁNÍ, KARANTÉNĚ A DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
TESTOVÁNÍ
1. Probíhá vždy v pondělí ráno – příchod do školy do 7:40 hod.
2. Pokud Vaše dítě chybí, testuje se první den návratu do školy. Dejte, prosím, vždy vědět třídní
učitelce a dohodněte se na čase, kdy se dítě k testování dostaví.
3. Dítě, které prodělalo Covid-19 (do 180 dní od prvního pozitivního testu) se netestuje.
Nahlaste, prosím, datum třídní učitelce.
4. V případě pozitivního testu Vás ihned kontaktujeme. Dítě, které má potvrzení, že může
odcházet samo, po tomto telefonickém kontaktu z naší strany, odchází domů. V ostatních
případech si jej rodič, co nejdříve vyzvedne.
5. Povinné kroky v případě pozitivního AG testu: Škola vydá pozitivně testovanému dítěti nebo
zákonnému zástupci při převzetí dítěte potvrzení o tom, že bylo pozitivně testováno. Zákonný
zástupce dítěte je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat
o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického
lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, a ten je povinen rozhodnout o indikaci
konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto
vyšetření. Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice.
6. Dítě se může vrátit do školy až po provedení PCR testu s negativním výsledkem a
vyhodnocením KHS.
Naše škola dodržuje při testování všechna nastavená pravidla (nasazené roušky, rozestupy, setrvání
na místě do vyhodnocení testu). Z tohoto důvodu nemusí třída v případě pozitivního záchytu při
pondělním testování do karantény.

POZITIVNÍ ŽÁK - COVID
1. Ihned po zjištění pozitivity Vašeho dítěte nahlaste, prosím, tuto skutečnost ředitelce školy
(zpráva do Bakalářů, telefonicky). Sdělte také, zda má Vaše dítě příznaky či ne. Pokud
příznaky má, tak od kdy. (Tyto informace od nás zjišťuje KHS při trasování a rozhodovávání
o karanténě dětí, které byly s Vaším dítětem v kontaktu během pobytu ve škole.)
2. KHS vyhodnotí na základě rozhovoru s vedením školy (podrobné informace podá vyučující
z dané třídy), kteří žáci nastupují do karantény.
KARANTÉNA A IZOLACE
1. Do izolace nastupuje pozitivně testované dítě.
2. Do karantény nastupují všechny děti, které byly s pozitivně testovaným dítětem v rizikovém
kontaktu.
3. Karanténu nařizuje KHS nikoliv škola.
4. Ukončení karantény
- negativní PCR test 5. – 7. den od posledního kontaktu s pozitivně
testovaným
- po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovaným
Informace a přesné pokyny k ukončení karantény obdržíte od KHS.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
1. Škola poskytuje pouze v případě, že KHS nařídí karanténu více než polovině žáků třídy.
(Pozitivně testované dítě není v karanténě.)
2. Informace o distančním vzdělávání najdete na stránkách školy www.zsjalubi.cz vpravo dole
zelené tlačítko VÝUKA (najdete svou třídu, školní rok a týden).
3. Pokud je část žáků ve škole, probíhá distanční vzdělávání formou pracovních listů, odkazů na
multimediální cvičení a prezentace, individuálních či skupinových online konzultací, apod.
4. Pokud víme, že se nám víc jak polovina třídy vrátí nejpozději do tří dnů z nařízené karantény
do školy, nebude součástí distančního vzdělávání synchronní online výuka, ale pouze
asynchronní (děti pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na zadaných úkolech a
společně se v on-line prostoru nepotkávají).
5. V případě, že KHS nenařídí karanténu více než polovině žáků třídy, distanční vzdělávání se
neposkytuje. Třídní učitelé však i v tomto případě budou dávat informace o probraném učivu
a odkazy na multimediální procvičování na stránkách školy viz.výše popsané.
6. Pokud se bude distančního vzdělávání účastnit celá třída, bude se jednat o kombinaci
synchronní a asynchronní online výuky a off-line výuky dle předem daného rozvrhu. (Ráno
společné setkání přes odkaz MS TEAMS, popovídání si o tématu výuky daného dne. Následuje
samostatné plnění úkolů. Zakončení výuky ve společném online prostředí – zhodnocení,
kontrola.)

OŠETŘOVNÉ
1. Škola vydává potvrzení pouze v případě uzavření školského zařízení. V případě karantény
vydává ošetřující lékař popř. KHS.

Chtěli bychom Vás požádat, pokud máte ve společné domácnosti osobu s příznaky Covid-19 nebo
pozitivně testovanou AG testem, která čeká na výsledek PCR, zvažte, prosím, zda je nutné do doby
výsledku posílat dítě do školního kolektivu. Chápeme, že je těžké takto malé děti nechávat doma, ale
vzhledem k dosavadním zkušenostem, že většina našich pozitivně testovaných dětí je bezpříznaková,
zabráníme šíření nemoci a posílání tříd do karantény v naší škole.

Děkujeme za spolupráci.
Kateřina Kuntová

