V pondělí, 12. dubna začíná provoz (od 6.45 do 16.15 hodin) naší školy pro:
děti, které plní povinné předškolní vzdělávání,
děti, jejichž zákonní zástupci jsou:
- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní
škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo
Praktická škola dvouletá
- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní péče nebo ochranné
výchovy
- zaměstnanci bezpečnostních sborů
- příslušníci ozbrojených sil
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
- zaměstnanci v sociálních službách
- zaměstnanci Úřadu práce
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
- zaměstnanci Finanční správy.
V případě chození mladšího dítěte do školy musí tento rodič odevzdat v první den
nástupu do školy potvrzení zaměstnavatele o výkonu svého zaměstnaní (viz výše).
Do školy bude umožněn vstup pouze:
- chodícím přihlášeným dětem, které se budou v Pondělí a ve Čtvrtek ve škole testovat
antigenními testy a budou negativní, a dětem, které nemají příznaky nemoci (měření teploty),
- jednomu zákonnému zástupci dítěte doprovázejícího chodící dítě (nebo jiná zástupcem
pověřená osoba) - v respirátoru. Ostatní (třetí) osoby (i sourozenci) nesmí být do školy
vpuštěny.
Děti nebudou muset nosit ochranu obličeje.
Ve škole je nutné dodržovat rozestupy 1,5 m, v jedné místnosti nesmí být více jak 10 lidí.
Do školy mohou vstupovat otestované děti a jedna doprovázející osoba (dále jen rodič), která
musí mít po celou dobu pobytu ve škole vždy respirátor.
Testování dětí bude probíhat 2x týdně: v pondělí (Po) a ve čtvrtek (Čt). Testování se vždy
provádí bezprostředně po příchodu do školy v určeném odděleném prostoru – v naší škole:
v zázemí dílny. Testování budou přítomni určení kmenoví zaměstnanci školy
Používáme antigenní (AG) testy firmy SINGCLEAN – výtěr z kraje nosu, dodané škole
Ministerstvem školství.
Na instruktážní video, jak probíhá celý akt testování, se můžete podívat na stránce:
http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html.
Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a
zároveň neuplynulo více jak 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto
skutečnost je nutné doložit – potvrzením od lékaře, zprávou z laboratoře apod. (musí být
datum PCR testu!) Pokud rodič tuto skutečnost nedoloží, tak se dítě účastní testování.
Testování probíhá tzv. samoodběrem – u našich dětí bude provádět výtěr nosu tyčinkou
sám rodič. Následně po odběru tyčinku předá učitelce, která provede další úkony testování.
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Přesný postup ve dnech, kdy se bude testovat:
Rodič s dítětem přijde do školy bočním vchodem (otevřenou bránou, směr k hospodě).
V zádveří si vydezinfikuje ruce, podepíše testovací evidenci a dostane testovací tyčinku,
kterou provede odběr z nosu dítěte. Dítěti bude dále změřena teplota. Po té má dvě možnosti:
1) v případě slušného počasí odejde s dítětem ven nebo na školní hřiště, kde vyčká cca 15
minut na vyhodnocení testu, 2) odejde s dítětem do místnosti dílny, kde se posadí na
přichystané židličky s rozestupy a vyčká cca 15 minut na vyhodnocení (není možné se volně
pohybovat, hrát si apod. kvůli zachování rozestupů). Výsledek testu se zaznamenává do
seznamu testovaných.
Pokud je výsledek negativní: rodič s dítětem přejdou venkem k hlavnímu vchodu do školy,
otevřou si, v šatně převlečou dítě a předají učitelce přímo do své třídy.
Pokud je výsledek nečitelný/chybný: musí se vykonat nový test.
Pokud je výsledek pozitivní:
- v Po – škola vydá rodičovi potvrzení o tom, že bylo dítě pozitivně testováno. Rodič
s dítětem opustí neprodleně školu, je povinen informovat o tomto dětského lékaře a ten je
povinen rozhodnout o indikaci vyšetření metodou PCR testu. Rodič, v případě, že PCR test
nepotvrdí infekci, doloží neprodleně doklad výsledku škole. V případě, že PCR test potvrdí
infekci u pozitivně testovaného dítěte AG testem, rodič je povinen okamžitě informovat
školu. Škola pak musí kontaktovat hygienickou stanici, která nařídí dětem ze skupiny (třídy)
karanténu.
- ve Čt – jako v Po + výše uvedené kroky izolace a opuštění školy se vztahuje na všechny
děti, které byly s pozitivně testovaným dítětem v kontaktu v rámci vzdělávání v některých
z předchozích 2 dnů (skupina, třída). Rodiče již přítomných dětí budou v tomto případě
vyzváni telefonicky k okamžitému převzetí dítěte. Tyto děti se mohou vrátit do školy až po
sdělení školy (telefonicky, e-mailem) v případě, že test PCR nepotvrdí infekci u pozitivně
testovaného dítěte AG testem (což může trvat několik dní…).
Vzhledem k náročnosti zajištění povinného testování naším personálem, je po
organizační stránce nutné:
- vodit děti do školy nejpozději do 8.30 hodin – později příchozí již nebude možné otestovat
a přijmout tak do školy,
- počítat dopředu s časovou prodlevou + cca ½ hodiny,
- prostudovat si postup testování, shlédnout video, jak testování probíhá, mít trpělivost
a dobrou náladu
- poučit děti vhodným způsobem o průběhu testování (aby se ho nebály),
- včasně informovat školu v případě plánované nepřítomnosti dítěte,
- dále rodiče žádáme, aby v případě, že nedovedou dítě do školy v den testování a chtěli by
nastoupit další den – aby přišli až v den testování (příklad: nepřijdete v Po a chcete přijít
v úterý, či ve středu, kdy není testovací den – prosíme, přijďte až ve čtvrtek, kdy je testování
– ne v úterý a středu, zrovna tak, pokud nepřijde dítě do školy ve čtvrtek – přiveďte ho až
v pondělí – ne v pátek…) – to vše proto, že se chceme věnovat našim dětem ve třídě
a nemáme na testování v další dny kapacitu personálu.
Děkujeme a těšíme se!
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