Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků
Nový školní rok začíná ve středu 1. září 2021.
Pohyb zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budov Základní školy Kontešinec je
vzhledem k doporučením MŠMT omezen. Vstup do budovy bude umožněn pouze v
odůvodněných případech za přijetí veškerých opatření minimalizující styk s žáky - po celou
dobu přítomnosti zákonných zástupců žáků a cizích osob ve škole je nezbytné mít nasazenou
ochranu dýchacích cest, dle platného mimořádného opatření MZd.
Z tohoto důvodu prosíme zákonné zástupce žáků prvních tříd, aby omezili doprovod
prvňáčku pouze na jednu osobu. Povolena je rovněž přítomnost zákonného zástupce žáků 1. 3. tříd při testování žáků.
Žáci přicházejí do školy s nasazenou ochranou dýchacích cest (minimálně zdravotnická
rouška), kterou budou mít nasazenou po celou dobu pobytu ve společných prostorách školy a
školských zařízení (šatny, chodby, WC, výdejna obědů).
Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou vyjmuty:
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný
prostředek dýchacích

cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským

potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek
dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován,
vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba
nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest
Screeningové testování žáků
Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků. Žáci budou testováni
preventivními neinvazivními antigenními testy RAT (rychlý antigenní test) formou
samoodběru. K testování se mohou žáci dostavit pouze za předpokladu, že nemají příznaky
jakéhokoli infekčního virového onemocnění.

Termíny testování:
Pro žáky 1. tříd proběhne testování: 2.9, 6.9. a 9.9.
Pro žáky 2. - 9. tříd proběhne testování: 1.9., 6.9., a 9.9.
Testování v těchto termínech bude probíhat vždy ve třídě první vyučovací hodinu. Pokud
nebude žák v této době přítomen, bude se pak testovat první vyučovací hodinu své následné
přítomnosti v izolační místnosti - po otestování se pak vrátí ke své třídě.
Testování se neprovádí u žáků, kteří:
a) splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování - tedy u kterých uplyne
doba 14 dní po plně dokončeném očkování
b) mají prodělané onemocnění Covid 19 a neuplynula u nich doba 180 dní od prvního
pozitivního testu na Covid 19
c) doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrném místě (platnost tohoto testu
je 72 hodin)
Pokud se žák screeningovému testu nepodrobí, učástní se prezenční výuky, ale za
dodržení podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd. Žák v takovém případě
nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, nesmí zpívat, musí používat ochranu dýchacích
cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, musí používat pouze vyhrazené
WC a stravovat se odděleně od zbytku třídy.
V případě pozitivního výsledku testu bude žák izolován od ostatních osob do izolační
místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných; negativně
testovaní mohou počkat

na zákonné zástupce společně v jedné třídě). Škola kontaktuje

zákonného zástupce, který si musí dítě neprodleně vyzvednout ze školy. Pokud udělil
zákonný zástupce souhlas (může být dán i předem, viz. příloha) může žák po náležitém
poučení o nutných opatřeních během návratu domů opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci
do doby převzetí zákonným zástupcem.
Konfirmace (potvrzení) pozitivního testu a návrat žáka do školy:
V případě pozitivního antigenního testu je nezbytná konfirmace RT-PCR testem. Škola vydá
pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně
testován. Dané dítě nebo žák, nebo 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.
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 všeobecného praktického
lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo
pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní
přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. V praxi se bude jednat fakticky v případě
AG testů pouze o testování 9. září, protože u prvního testu a u testu ze 6. září nebude
splněna podmínka, že spolu děti nebo žáci byli v předcházejících 2 dnech.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG
testem, doloží žák neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované
kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez
dalších potřebných kroků.
V případě, kdy 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 dětí, kteří byli ve škole v kontaktu ve
stanovených dnech s tímto žákem. Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví 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.
V Českém Těšíně 26. srpna 2021.
Mgr. Marcel Žebrok
ředitel školy

