Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá
Kpt. Jasioka 57 okres Karviná

INFORMACE K VÝUCE OD 12. DUBNA 2021
Od pondělí 12. dubna dochází k obnovení prezenční výuky na základní škole.

Žáci 1. stupně budou mít rotační výuku (týden prezenční výuka, týden
distanční výuka) dle tohoto harmonogramu:
LICHÝ TÝDEN 12. – 16. DUBNA :
Prezenční výuka: 1. A, 3. třída, 4. třída
Příchod do školy: 1. A

Distanční výuka:

7:40

3. třída

7:50

4. třída

8:00

1. B, 2. třída, 5. třída

SUDÝ TÝDEN 19. – 23. DUBNA :
Prezenční výuka: 1. B, 2. třída, 5. třída
Distanční výuka:

1. A, 3. třída, 4. třída

Příchod do školy: 1. B

7:40

2. třída

7:50

5. třída

8:00

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účasti na testování.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní
přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a
studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách

s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se
testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
- Testování žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně (pondělí a čtvrtek) hned
na začátku vyučování.
- Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná
asistence zdravotnického personálu.
- Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je
nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle
rozvrhu testování s ostatními.
- Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví
se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby
bezprostředně po svém příchodu.
- Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na
testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené
absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob
vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu
studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do
některých hodin on-line, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické
intervence, využití individuální konzultace atp.
- Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování
nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze
nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit
žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
- Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná
asistence zdravotnického personálu.
- V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence
při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která
musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s
touto asistencí souhlasit). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu
platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy, toto testování
proběhne ve vyhrazeném prostoru – testovací místo v tělocvičně školy –
vstup ze školního hřiště.
- Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění
COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR
testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně
doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v

listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se
účastní testování dle harmonogramu školy.
- Testování se také neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR
testu nebo POC antigenního testu, provedený na odběrovém místě, které
nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění
COVID-19.
- K údaji o výsledku testu konkrétního žáka budou mít přístup pouze
pověření pracovníci školy.
- Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním,
je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle
kterého bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno, a
spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění
právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C)
GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se
zpracováním, takže školy v tomto případě souhlas nezajišťují.
- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích
cest:
Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena
povinnost nošení roušek ve školách tak, že v základní škole jsou žáci
povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Obnovení provozu od 12. dubna 2021 pro žáky, kteří se účastní prezenční
výuky ve škole.
Ranní družina zatím nebude v provozu, v případě potřeby prosím kontaktujte
telefonicky vedoucí vychovatelku školní družiny – tel. 733 532 980, případně
ředitelku školy – tel. 739 554 159. Odpolední družina bude v provozu do 16
hodin.

Žáci 2. stupně

pokračují v distanční výuce, pokračují i individuální
konzultace, testování se u individuálních konzultací neprovádí.

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Provoz školní jídelny není přerušen, žáci na prezenční výuce obědvají ve školní
jídelně podle harmonogramu, žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný
oběd, výdej do jídlonosičů v době od 13 hodin – výdejní místo u vchodu do školní
kuchyně.

ŠKOLNÍ SVAČINKY
Pro žáky na prezenční výuce bude v případě zájmu obnovena příprava školních
svačinek. Bude Vás kontaktovat zodpovědný zaměstnanec školy.

Přílohy:
1. Manuál COVID-19 Testování ve školách DUBEN 2021
2. Testování diagram
3. Odkaz na videomanuál k samotestování:
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=10s

