Organizace prezenční rotační výuky na ZŠ a MŠ Traplice od 12.4. 2021
Do MŠ je od 12.4. umožněn vstup pouze dětem – předškolákům, maximální množství dětí v oddělení je
15. Děti se budou muset samy testovat neivazivními antigenními testy (v přední části nosu) každé
pondělí a čtvrtek. Rodičům bude umožněna aktivní přítomnost při testování (pomoc dětem). V případě
pozitivního testu v pondělí dítě s rodičem odchází domů a dále podle instrukcí hygieny. V případě
pozitivního testu ve čtvrtek jdou do karantény všechny děti dané třídy a vyčkají posouzení hygieny po
PCR testech. Děti v MŠ nemusí mít roušky.
V případě, že rodiče nesouhlasí s testováním svých dětí či nošení roušky během prezenční výuky,
nemůže být podle nařízení MZČR a MŠMT dětem umožněna účast na prezenční výuce, nepřítomnost
na prezenční výuce budou mít omluvenu. Těmto žákům budou vloženy učební materiály formou
týdenních plánů na stránkách školy a nebude pro tyto děti online výuka. Podle vyjádření MPSV pak
rodiče na tyto dny nemají nárok na ošetřovné. Nárok na ošetřovné vzniká pouze na dny, kdy dítě
mělo nařízenu distanční výuku.
Do ZŠ nastoupí v naší škole od 12.4. jako první žáci 3., 4., a 5.B třídy, výuka bude probíhat podle rozvrhu
hodin všech předmětů jako na začátku roku. Školní družina bude v provozu tak, že bude dodržena
homogenní skupina jedné třídy ve školní družině. Pro přihlášené žáky 5.ročníku bude k dispozici školní
klub. Testování žáků bude probíhat ve volných třídách 2.stupně, negativně testování žáci pak odchází
do kmenové třídy. V případě pozitivního testu v pondělí bude informován zákonný zástupce a žák s ním
odchází domů, dále podle instrukcí hygieny. V případě pozitivního testu ve čtvrtek jdou do karantény
všichni žáci dané třídy a vyčkají na výsledek PCR testu žáka s pozitivním testem.
Třídy 1.,2., 5.A budou tento týden vyučovány distančně. Obědy ve školní jídelně budou organizovány
tak, aby se ročníky vzájemně nepotkávaly. Všichni žáci musí mít obličejové masky (chirurgické roušky,
respirátory).
Od dalšího týdne pak nastoupí do prezenční výuky žáci 1.,2., a 5.A třídy, výuka bude zase podle rozvrhu
hodin dané třídy. Při testování mohou být aktivně přítomni rodiče. Školní družina, klub, testování stejně
jako předešlé třídy. Třídy 3., 4., 5.B mají v tento týden výuku distančně. Rotační výuka prvního stupně
bude probíhat do odvolání.
Žáci druhého stupně mají nadále distanční výuku. V týdnech od 12.4. budou umožněny společné
konzultace žáků do počtu šesti 2x týdně zvláště pro žáky 9.p.r. v předmětech M a Čj. Tito žáci se
nebudou muset testovat.
Kdo se nemusí ve škole testovat:
- Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly 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 potvrzením od lékaře nebo od
poskytovatele zdravotních služeb.
- Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o
provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně
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14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 14 dní.
- Testovat se nemusí ani osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, které nejsou starší 48
hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.
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