Základní škola a Mateřská škola Kozolupy, Kozolupy 1, 330 32 Kozolupy
Informace pro rodiče k otevření škol od 12. dubnu 2021
Dle vydaných mimořádných opatření ke dni 6. dubna 2021 bude od 12. dubna
2021 MŠ a ZŠ Kozolupy fungovat v tomto režimu.
V týdnu od 12. dubna nastoupí do školy k prezenční výuce děti MŠ s povinnou
předškolní docházkou + děti zákonných zástupců IZS a žáci 3., 4., 5. třídy + žáci
zákonných zástupců IZS.
Žáci základní školy se budou střídat v týdenních rotacích takto:
• lichý týden – žáci 3., 4., 5. třídy + žáci zákon. zástupců IZS
• sudý týden – žáci 1., 2. třídy + žáci zákon. zástupců IZS
Přítomnost žáků na výuce v ZŠ a MŠ je podmíněna antigenním testováním,
které se provádí s frekvencí 2x týdně vždy v PONDĚLÍ a ve ČTVRTEK v tyto dané
časy:
• 6:30 žáci docházející do ranní ŠD + žáci zákon. zástupců IZS
• 7:00 děti vykonávající povinnou předškolní docházku v MŠ + děti zákon.
zástupců IZS
• lichý týden: 7:30 žáci 3. třídy
8:00 žáci 4. třídy + žáci zákon. zástupců IZS (žáci 1. a 2. třídy)
8:30 žáci 5. třídy
• sudý týden: 7:30 žáci 1. třídy
8:00 žáci 2. třídy + žáci zákon. zástupců IZS (žáci 3., 4., 5.
třídy)
MŠ Kozolupy 159 (budova MŠ) – testování dle již domluveného harmonogramu.
Časy pro jednotlivé skupiny je NUTNO dodržovat!
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence
zdravotnického personálu.
Dítě, žák nemůže být nucen k účasti na testování. V tomto případě se však dítě,
žák nemůže účastnit prezenční výuky v MŠ, ZŠ. Absence bude evidována jako
omluvená.
Testování se neprovádí u dětí, žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění
COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření

Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény 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).
Testování se neprovádí u dětí, žáků, které doloží negativní výsledek RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na
odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto děti, žáci nemají
příznaky onemocnění COVID-19.
Pokud se dítě, žák nedostaví k testování ve stanovené dny, test bude proveden
samoodběrem před vstupem do MŠ, ZŠ před pedagogickým pracovníkem.
V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od
ostatních do izolační místnosti (prázdná třída).
V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den
prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění
výuky na všechny děti, žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu
v rámci vyučování (včetně ŠD) v některých z předchozích 2 dnů (i v těchto
případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).
Škola kontaktuje zákonného zástupce a s jeho souhlasem (který může být dán i
předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů
může žák opustit školu, jinak dítě, žák vyčká v izolaci do doby převzetí
zákonným zástupcem.
Odkaz na video ke způsobu testování žáků:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

V Kozolupech dne 8. dubna. 2021

Mgr. Veronika Šimanová
pověřena vedením školy

