Od 3. května 2021 je ve Středočeském kraji povolen návrat žáků 2. stupně do škol. Návrat
žáků bude umožněn pouze za dodržení opatření určených příslušnými resorty ministerstvem školství a ministerstvem zdravotnictví.
Vedení školy i obec jako zřizovatel školy jsou závislé na těchto pravidlech, kterými se návrat
dětí do škol řídí. Jde zejména o tato nejdůležitější opatření - rotační výuka, neinvazivní
testování, roušky.
Zkušenosti z návratu dětí prvního stupně nám potvrzují správně nastavená organizační
opatření. Jsme přesvědčeni, že návrat dětí do škol má i přes nařízená opatření smysl.
Pro vše níže uvedené platí, že žáci jdou do školy s tím, že nemají příznaky onemocnění
COVID - 19.
Rotační výuka bude na líbeznické škole probíhat následujícím způsobem:
liché týdny - ze všech ročníků druhého stupně třídy A, B
sudé týdny - ze všech ročníků druhého stupně třídy C, D, E
3. května 2021 by tedy na druhém stupni do školy šly třídy C, D, E, návrat dětí
potvrdíme ještě zítra další zprávou přes Bakaláře.
Třídy se dle uvedeného schématu budou střídat do odvolání.
Prezenční výuka bude probíhat dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020, distanční jako doposud.
Testování bude probíhat samoodběrem, neinvazivními antigenními testy, lehkým výtěrem z
přední části nosu. Není třeba se ničeho bát, i žáci prvního stupně zvládli testování na
jedničku. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím
nenapuštěnou vatovou tyčinkou.
Testuje se zatím testy dodanými ministerstvem - Singclean - Instruktážní video k testování je
k dispozici na https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=1s
Testování bude probíhat v kmenových třídách za přítomnosti učitele, který vede první
vyučovací hodinu. Pro všechny žáky bude umožněna přítomnost zákonného zástupce u
testování, rodiče mohou s dětmi celý test provést a počkat si na jeho výsledek. Testování
bude probíhat před začátkem vyučování od 7:30 do 7:50.
Testovací dny jsou pondělí a čtvrtek.
Testování není nutné v následujících případech u žáků, kteří:
1) prodělali onemocnění COVID - 19 a od posledního PCR testu neuběhlo více než 90
dní. Tuto skutečnost je třeba prokazatelně doložit
2) doloží negativní výsledek PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo
negativního výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby
nemají příznaky onemocnění COVID-19. Tuto skutečnost je třeba prokazatelně
doložit.
Alternativní nabídka zakoupení testu ze slin
Abychom vyšli opravdu všem vstříc, nabízíme i alternativní možnost antigenních testů ze slin
Real Tech SALIVA, které bude možné zakoupit za hotovost v testovací den na recepcích
hlavní budovy školy za cenu 80 Kč. Zakoupený test pak bude nutné provést v určené
učebně pro odběr a bude plnohodnotnou náhradou za testy, které bude poskytovat škola.
Testy ze slin jsou schválené Ministerstvem zdravotnictví. Pokud někdo zvolí tento způsob
testování je nutné, aby žák hodinu před testem nejedl a nepil. Věříme, že tuto alternativu
uvítáte.
Pokud nebude žák v den testování ve škole nebo přijde do výuky později, bude otestován na
recepci před vstupem do třídy.
Výsledky testování
Pokud bude některý z žáků testován s pozitivním výsledkem, bude umístěn do izolační
místnosti a škola bude kontaktovat rodiče. Žák půjde v tom případě do karantény a je
povinen absolvovat kontrolní PCR test. Pokud bude pozitivní test zjištěn v pondělí, ostatní
žáci zůstávají ve škole, pokud bude pozitivní test zjištěn ve čtvrtek, jde do karantény celá
třída včetně pedagogů. V každém případě budou všichni o situaci informováni.
Žáci nemohou být nuceni k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv
sankcionována. Důsledkem neúčasti na testování je však nemožnost účasti na
prezenčním vzdělávání.
Škola v tom případě bude postupovat jako při běžné absenci. Pokud se žáci neúčastní
prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako
omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákům distanční způsob
vzdělávání podle zákona. Veškeré probírané učivo je zaznamenáno v Bakalářích, kde se o
něm může rodič informovat.
Kompletní informace k
https://testovani.edu.cz/.
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Během prezenční výuky je nutné, aby děti nosily chirurgickou roušku, nanoroušku nebo
respirátor. Na recepcích jednotlivých budou budou k dispozici roušky i nanoroušky v
případě, že je děti zapomenou nebo je během výuky poškodí. Návrat žáků druhého stupně
je spojen s možností tělesné výchovy venku, děti tak budou mít možnost se nadýchat
čerstvého vzduchu.

Jídelna
Všem žákům, kteří budou přítomni ve škole, budou obědy automaticky přihlášeny. Obědy
bude samozřejmě možné i odhlásit. Žáci na distanční výuce budou i nadále moci využít
odběr obědů do jídlonosičů, výdejní doba je stanovena mezi 13:30 - 14:30.
Je nám jasné, že opatření je opravdu mnoho, přesto Vás prosíme o spolupráci a jejich
dodržování a solidaritu s ostatními žáky, jejich rodinami, pedagogickým sborem. Jen tak
bude zaručeno, že děti i všichni účastníci výuky budou ve škole v bezpečí. Děkujeme.
Snažili jsme se celou akci připravit tak, abychom vyšli vstříc co možná největší skupině dětí i
rodičů.

