Informace k provozu školy od 22. 11. do 5. 12. 2021
Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 14600/202122/MIN/KAN ze dne 12. 11. 2021 (v plném znění dostupné zde) a č.j.: MZDR 15757/202062/MIN/KAN (v plném znění dostupné zde) a v souladu se Souborem doporučení pro školy a
školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 (dále jen „manuál MŠMT)
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se od 22. 11. do 5. 12. 2021 bude provoz
Základní školy a Mateřské školy Vranovice řídit následujícími pokyny.
Mateřská škola
 je umožněna osobní přítomnost všech dětí, zapsaných k předškolnímu vzdělávání, bez
omezení
 osobní přítomnost je umožněna za podmínky, že dítě nemá příznaky onemocnění covid-19,
nebo jiného infekčního onemocnění (postup při objevení příznaků infekčního onemocnění
u dítěte určuje směrnice školy dostupná zde), preventivní testování neprobíhá
 děti v mateřské škole a pedagogičtí pracovníci, kteří byli očkováni proti nemoci covid-19
a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní, nemají při poskytování
předškolního vzdělávání povinnost nosit ochranu úst a nosu
 škola dále upozorňuje na povinnost dodržování pravidel pro návrat ze zahraničí
podle aktuálně platné informace ministerstva zahraničí a ministerstva zdravotnictví, která
mohou ovlivnit možnost nástupu dítěte do školy (povinnost samoizolace, podstoupení
testů…)
Základní škola (včetně přípravné třídy)
 je umožněna osobní přítomnost dětí v přípravné třídě a žáků 1. i 2. stupně na
vzdělávání za podmínek, že dítě či žák nemá příznaky onemocnění covid-19, nebo jiného
infekčního onemocnění (postup při objevení příznaků infekčního onemocnění u dítěte
určuje směrnice školy dostupná zde) a současně
‒ podstoupí v požadovaných termínech preventivní antigenní testování na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
‒ doloží příslušným certifikátem, že byl očkován proti nemoci covid-19 a od ukončení
očkovacího schématu (obdržení poslední dávky vakcíny) uplynulo alespoň 14 dní, nebo
‒ doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba
izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního testu na
covid-19 neuplynulo více jak 180 dní, nebo
‒ doloží, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami
rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem na oficiálním odběrném místě, nebo
‒ po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo
školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy
alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků, bude používat ochranný prostředek
dýchacích cest, kterým je buď respirátor s filtrační účinností třídy FFP2 nebo KN95,
nebo zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška) nebo obdobný prostředek
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy
ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének
 pokud dítě či žák nenaplní žádnou z uvedených podmínek a nevztahuje se na něj ani
jiná výjimka, stanovená mimořádným opatřením, škola mu bohužel nemůže umožnit
osobní přítomnost na vzdělávání, v takovém případě musí být dítě či žák z vyučování
zákonným zástupcem řádně omluveno v souladu se školním řádem

 v případě, že by se dítě či žák účastnil na vzdělávání s využitím poslední uvedené
podmínky, tedy nošení ochranného prostředku úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole,
ale následně v průběhu vyučování odmítl tento ochranný prostředek dále nosit, je škola
povinna jej izolovat od ostatních osob a bezprostředně kontaktovat zákonného zástupce
 děti a žáci, kteří nebudou testovaní, očkování ani v ochranné lhůtě 180 dní po prodělání
nemoci covid-19 pak dále
‒ nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, při cvičení ve venkovních prostorech se
převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy
‒ nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob udržet odstup 2 m,
‒ při konzumaci jídla a nápojů musí sedět v lavici a dodržovat vzdálenost 1,5 m od
ostatních osob
 pro vstup dětí a žáků do budovy školy nejsou stanovena žádná specifická pravidla,
ukončení výuky bude probíhat rovněž v souladu s příslušným rozvrhem hodin
 děti a žáci základní školy musí při vzdělávání ve vnitřních prostorách školy povinně
používat ochranu úst a nosu v podobě
‒ respirátoru bez výdechového ventilu třídy FFP2, KN95, nebo
‒ zdravotnické obličejové masky (chirurgické roušky), nebo
‒ obdobného prostředku, který naplňuje všechny technické podmínky a požadavky normy
ČSN EN 14683+AC
 děti a žáci nemusí mít nasazený ochranný prostředek úst a nosu při vzdělávání po
dobu, kdy sedí v lavici, nebo jsou jinak usazeni, pokud je na tomto vzdělávání
současně přítomno nejvýše 50 dětí či žáků, a dále v rámci těch vzdělávacích aktivit,
jejichž charakter nošení ochranného prostředku neumožňuje (zejména při tělesné
výchově, zpěvu, hře na dechové nástroje)
 pedagogičtí pracovníci, kteří byli očkováni proti nemoci covid-19 a od dokončeného
očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní, nemusí mít při poskytování vzdělávání
nasazenu ochranu úst a nosu, v případě rizikových vzdělávacích aktivit, především v rámci
tělesné výchovy, při zpěvu a při hře na dechové nástroje ale udržuje pedagog od ostatních
vzdálenost alespoň 1,5 metru
 plošně jsou z povinnosti nosit ochranu úst a nosu 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, nebo
‒ osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný
prostředek dýchacích cest, a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto
osoby jsou však povinny mít nasazen takový ochranný prostředek úst a nosu, který jim
jejich zdravotní stav umožňuje a je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů,
kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen
jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest
 při pobytu ve venkovních prostorách během vyučování se používání ochrany úst a nosu
řídí aktuálně obecně platným mimořádným opatřením MZ ČR k nošení ochrany úst a nosu
 oběd děti odebírají obvyklým způsobem v prostorách jídelny Scolarest
 při pobytu v jídelně se žáci i zaměstnanci řídí aktuálně obecně platným mimořádným
opatřením MZ ČR pro stravovací provozy
 škola dále upozorňuje na povinnost dodržování pravidel pro návrat ze zahraničí
podle aktuálně platné informace ministerstva zahraničí a ministerstva zdravotnictví, která
mohou ovlivnit možnost nástupu dítěte do školy (povinnost samoizolace, podstoupení
testů…)

Školní družina
 je umožněno běžné fungování školní družiny a osobní přítomnost dětí a žáků za
stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro přítomnost na vzdělávání v základní škole
 aby škola zajistila dostupnost školní družiny pro všechny zájemce, bude organizace družiny
probíhat obvyklým systémem tří oddělení s jejich postupným slučováním, čímž ovšem musí
dojít i k promíchání dětí a žáků z různých tříd, což může následně, v případě pozitivně
testovaného dítěte či žáka, vést k nařízení širší karantény pro děti a žáky, kteří s pozitivně
testovaným přišli do kontaktu
 ranní družina bude poskytována rovněž v běžném režimu od 06.00 do 07.45 h. pro všechny
řádně přihlášené děti (i v tomto případě ale budou opět slučováni děti a žáci z různých tříd),
v termínech preventivního testování (22. a 29. 11.) bude probíhat testování dětí přímo
v ranní družině
 pravidla pro používání ochrany úst a nosu ve školní družině platí přiměřeně obdobně,
jako pro děti a žáky ve škole (pokud jsou usazeni u nějaké činnosti na jednom místě,
mohou ochranu úst a nosu sundat, pokud probíhají nějaké společné činnosti v pohybu,
nebo využívají společných prostor školní družiny, musí mít ochranu úst a nosu nasazenu)
 při pobytu ve venkovním prostředí během pobytu ve školní družině se používání ochrany
úst a nosu řídí rovněž obecně platným mimořádným opatřením MZ ČR k nošení ochrany
úst a nosu
Preventivní testování
 preventivní testování proběhne na naší základní škole (mateřských škol se testování nijak
netýká) v následujících termínech:
‒ pondělí, 22. 11. 2021
‒ pondělí, 29. 11. 2021
 testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní některou z ostatních podmínek (očkování,
ochranná lhůta 180 dní po prodělané nemoci covid-19, doložení absolvování testu na
odběrném místě, používání ochranného prostředku úst a nosu po celou dobu vzdělávání)
 testování bude probíhat v uvedených termínech vždy ve třídě, ve které má dítě či žák
první vyučovací hodinu a to před jejím zahájením, nebo v ranní družině
 v případě, že dítě či žák nebude přítomen na řádném termínu testování, musí být testován
bezprostředně po svém příchodu do školy
 testování bude probíhat formou samoodběru, bez nutnosti asistence zdravotnického
personálu, nad dětmi během testování bude držen dohled pracovníkem školy, který
zároveň provede instruktáž k průběhu testování a bude organizačním činovníkem celého
procesu, nejčastější dotazy k testování naleznete zde, bližší informace k dodaným testům
a podpůrné materiály k dodaným antigenním testům Flowflex či Sejoy naleznete zde
 v případě testování žáků přípravné třídy a 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ, je umožněna
asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce, či jiná osoba, která bude
k tomuto mít písemný souhlas zákonného zástupce)
 asistující zákonní zástupci musí dodržet všechna platná hygienická opatření (tedy
především použít respirátor a provést při vstupu dezinfekci rukou)
 v případě, že test vyjde jako neprůkazný (tedy bez jasného výsledku), musí dítě či žák test
opakovat, dokud nebude výsledek jednoznačný
 dítě či žák, kterému vyjde preventivní test jako pozitivní, bude muset bezodkladně opustit
školu a následné prezenční výuky se tak nemůže zúčastnit (v případě, že zákonný zástupce
nebude testu přítomen, bude dítě izolováno od ostatních a škola bude obratem informovat
zákonného zástupce, který je povinen si dítě bezodkladně vyzvednout)
 škola vystaví pozitivně testovanému dítěti potvrzení o pozitivním testu a zákonný
zástupce tohoto dítěte je pak povinen ihned kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb,

který dítě odešle na konfirmační RT-PCR test, výsledek tohoto konfirmačního testu je pak
zákonný zástupce povinen oznámit škole
 pokud bude výsledek konfirmačního PCR testu negativní, může se dítě či žák vrátit zpět
k prezenční výuce, jestliže bude i konformační test pozitivní, bude již dále o opatřeních
rozhodovat krajská hygienická stanice
 zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na
základě zákona o ochraně veřejného zdraví a spadá tedy pod ustanovení o tom, že
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, tzn., zpracování těchto údajů není
založeno na souhlasu se zpracováním, takže škola v tomto případě souhlas nezajišťuje
Testování pomocí vlastních Ag testů
 pokud zákonný zástupce dítěte nesouhlasí s použitím dodané školní Ag sady pro
preventivní testování, může požádat o preventivní testování pomocí vlastní dodané Ag
sady
 testování pomocí vlastní Ag sady ale probíhá vždy pouze na vlastní náklady zákonného
zástupce, nevzniká tím tedy žádný nárok na finanční náhradu použité sady
 zákonný zástupce si v takovém případě vytiskne a vyplní dále uvedenou žádost
o testování vlastní Ag sadou, kterou podepsanou předá pověřenému pracovníkovi školy,
který bude zajišťovat testování jeho dítěte
 jestliže bude k testování používána stále stejná sada, stačí předání uvedené žádosti pouze
jednou u prvního testování, ale při každé změně typu testovací sady, musí zákonný
zástupce dodat žádost novou
 podmínkou použití vlastní testovací sady je:
 použitý test musí být určený pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví
povolený k použití laickou osobou
 zákonný zástupce se zavazuje, že test je pořízen v oficiální distribuční síti, a že do
doby jeho použití s ním nakládal a jej skladoval v souladu s návodem k použití, který je
na požádání schopen doložit
 samotné provedení a vyhodnocení testu musí být rovněž realizováno v souladu
s příslušným návodem k použití, což zákonný zástupce zajistí buď osobní přítomností
při testování, nebo dítě na jeho přesné provedení důkladně připraví a vybaví jej
návodem k použití
 pracovník školy, pověřený provedením testování má v tomto případě za povinnost pouze
zaznamenat výsledek testu
 kdyby byl výsledek vlastního Ag testu neprůkazný, musí se postupovat stejně, jako je
uvedeno výše, a test se musí opakovat
 test musí být i v tomto případě rozhodně proveden celý ve škole dle uvedených
pravidel, škola nemůže akceptovat vlastní testy provedené kdekoliv mimo školu
Nebude-li k 5. 12. 2021 zveřejněna jiná informace, bude se organizace práce školy po
tomto datu nadále řídit případnými obecně platnými mimořádnými opatřeními!
Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace
Masarykova 178, 691 25 Vranovice
Žádost o použití vlastní Ag sady pro preventivní testování ve škole
Já, níže podepsaný(á): ______________________________, bydlištěm _______________
________________________________________________________________________,
zákonný zástupce dítěte: ______________________________, nar. __________________,
bydlištěm ______________________________________________, zařazeného v ZŠ, ve
třídě ___________________, žádám tímto o umožnění preventivního školního
testování vlastní Ag sadou.
Jedná se o sadu pro neinvazivní Ag testování, která je určena pro sebetestování
a Ministerstvem zdravotnictví ČR povolena k použití laickou osobou.
Úplný název testu: _________________________________________________________
Výrobce: ________________________________________________________________
Svým podpisem stvrzuji, že jsem ověřil(a), že test je určený pro sebetestování laickou
osobou, že jsem jej pořídil(a) v oficiální distribuční síti, a že jsem s ním nakládal(a)
a skladoval(a) jej naprosto v souladu s návodem k použití. Dále se svým podpisem
zavazuji, že test a jeho vyhodnocení bude vždy provedeno rovněž v naprostém souladu
s návodem k použití.

__________________________________
podpis zákonného zástupce

