Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2
Organizace provozu školy a testování od 3. května 2021
(informace pro rodiče a děti)
1)

Všechny osoby ve škole jsou povinny nosit ochranu úst a nosu: zaměstnanci respirátor, žáci zdravotnickou roušku.

2)

Všechny osoby jsou povinny dodržovat pokyn k mytí/dezinfekci rukou (jsou umožněny obě varianty).

3)

Ranní družina je v běžném režimu: příchod dětí mezi 6.30 – 7.20.

4)

Personální obsazení tříd při testování, učebny:
1. stupeň – testování pouze v pondělí:
Tř.: TU
AP
2. B Z. Wejmelková
Denisa Fialová
2. C M. Eliášová
ZŘ Turecká
3. A I. Žáková Jílková Tereza Kulhánková
3. C M. Butkovičová
Lenka Štěpánková
4. A K. Měřínská
Jitka Vaňková
5. A I. Sýkorová
Třída se netestuje – v karanténě
5. B M. Charvátová
Ondřej Dytrych
5. C J. Rompotová
ZŘ Švarcová
2. stupeň – testování v pondělí a ve čtvrtek:
Tř.: Učitel - pondělí
Učebna
Dohled nad ½ žáků
(chodba 2. p.)
6. A I. Šimková
206
K. Handíková
6. B G. Hanzlová
209
L. Pospíšilová
8. A H. Bubenková
205
Š. Voříšková
8. B M. Pokorná
210

Kmenová učebna:
204
215
P 02
P 08
105
P 05
P 04
P 06

Pomocná učebna:
203
213
P 03
P 09
106
P 11
P 12
P 07

Učitel - čtvrtek

Učebna

Dohled nad ½ žáků
(chodba 2. p.)

I. Šimková
Š. Hackerová
B. Čapková
M. Pokorná

206
209
205
210

K. Handíková
L. Pospíšilová
Š. Voříšková

5)

Organizace vstupu tříd do školy:
a) žáci 1. st. (případně pomáhající rodiče) vstupují do školy volně (nikoli po třídách) plynule od 7.40 do 7.50,
b) žáci 2. st. vstupují do školy volně (nikoli po třídách) od 7.50 do 8.00,
c) p. školník a p. recepční kontrolují řádné nasazení respirátorů/zdravotnických roušek,
d) „opozdilce“ pouští do školy p. recepční Keprová,
e) nikdo ze vstupujících si nedezinfikuje ruce u recepce, myjí nebo si dezinfikují ruce až ve třídě,
f) žáci (příp. pomáhající rodiče) předávají případná potvrzení pedagogům až ve třídách,
g) pokud si rodiče pro své dítě pořídili jiný typ testu, než se bude používat ve škole, jsou povinni jít svému dítěti s testem
pomoci,
h) při příchodu k učebnám se žáci přezují a odloží svrchní oděv do šatních skříněk,
i) pedagogové na 1. st. rozdělí žáky do 2 skupin (kmenová učebna a pomocná učebna),
j) pedagogové 2. st. rozdělí žáky do 2 skupin – jedna vstupuje do přidělené třídy, druhá čeká na chodbě, po provedení testu
u 1. skupiny se žáci vymění,
k) po přidělení do učebny si žáci (příp. i rodiče) umyjí/vydezinfikují ruce a rozsadí se do lavic (rodič u svého dítěte) tak, aby
byl mezi nimi rozestup 1,5 metru, tedy nejlépe ob lavici,
l) rodiče k vyzouvání nenutíme (zvažte sami).

6)

Testování ve třídách:
a) při testování postupujte dle pokynů pedagogů,
b) žáky testujeme testy SINGCLEAN - viz letáček a video a instrukce na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
c) během čekání na výsledek zůstávají všichni sedět na svých místech, samozřejmě s rouškami/respirátory,
d) výsledek testu pedagog osobně zkontroluje a zapíše ručně do přehledu,
e) při negativním výsledku mohou přítomní rodiče odejít (potvrzení o negativním výsledku bude vydáno na žádost),
f) při pozitivním výsledku bude informována p. recepční Jana Keprová, zajistí potvrzení o pozitivním výsledku a:
• není-li přítomen rodič, zajistí izolaci (dítě mezitím počká na lavičce před třídou) a kontaktuje rodiče
• je-li přítomen rodič, je nutné, aby si dítě odvedl (na recepci si vyzvedne potvrzení) a kontaktoval pediatra svého
dítěte
Pouze u 2. stupně:

1

nastane-li tato situace ve čtvrtek, bude (v případě, že pozitivně testovaný žák chodil ve 2 předcházejících dnech se
spolužáky do školy) postup následující:
• celá třída jde ihned domů (1. st.: jsou kontaktováni rodiče k vyzvednutí dítěte, 2. st: jsou kontaktováni rodiče
k vyzvednutí dítěte nebo jsou rodiče telefonicky seznámeni se situací a žák odchází sám, pokud má od rodičů
k samostatnému odchodu ze školy písemný souhlas) a čeká se na potvrzující test pozitivně testovaného žáka –
škola bude rodiče informovat
➢ bude-li potvrzující test negativní, celá třída se vrací do výuky
➢ bude-li potvrzující test pozitivní, celá třída jde do karantény (s výjimkou dětí, které COVID-19
prodělaly a jsou v 90denní lhůtě)
g)
h)
i)
j)

po ukončení testování odloží všichni použité testy do původního obalu tohoto testu, pedagog obejde třídu s igelitovým
pytlem, do kterého žáci odloží použité testy (odnesení pytlů ze třídy zajistí p. uklízečky),
případní rodiče odcházejí na pokyn pedagoga,
žáci si jdou opět umýt ruce a odejdou na chodbu (aby mohl být proveden úklid třídy),
od 2. vyučovací hodiny (v pondělí, u 2. st. i ve čtvrtek) se již výuka řídí běžným rozvrhem, tj. se všemi vyučujícími ve
třídě dle úvazků (bez spojování skupin cizích jazyků mezi třídami, bez zpěvu a hry na dechové nástroje při hudební
výchově a s případným sportováním při tělesné výchově pouze ve venkovních prostorách), doporučuje se co nejvíce
výuky realizovat venku.

Poznámka: žák, který není ve škole přítomen v testovacích dnech (Po, u 2. st. i ve Čt), je testován v následujícím dnu po
příchodu do školy (včetně testování v ranní školní družině – rodiče musí vyčkat výsledku testu).
7)

Další provoz školy:
a) úklid ve škole je prováděn v rozšířené podobě a řídí se hygienickými pokyny,
b) škola provádí administraci testování v souladu s pokyny a při dodržování předpisů na ochranu osobních údajů,
c) žáci odcházejí na oběd dle rozpisu (1. stupeň pod dohledem vychovatelek ŠD, vždy celé třídy včetně nedružinových dětí),
d) ve školní jídelně jsou dodržovány předepsané rozestupy, počty žáků u stolu a další hygienické předpisy,
e) provoz školní družiny je do 18.00 při zachování homogenity oddělení,
f) rodičům není v odpoledních hodinách povolen vstup do budovy školy (za skleněné dveře u recepce), jméno
vyzvedávaného dítěte hlásí p. recepční, která zajistí jeho příchod.

8)

Výjimka v provozu školy v týdnu od 3. do 7. 5. 2021:
a) žáci 9. ročníku nemají nastaveny online hodiny, kromě účasti na přijímacích zkouškách se věnují distančně dokončení
zadaných úkolů,
b) žáky 7. a 5. ročníku, kteří se účastní přijímacích zkoušek, omluví rodiče třídním učitelům,
c) třída 5. A je do čtvrtku 6. 5. v karanténě, žáci se dostaví k prezenční výuce v pátek 7. 5.

9)

Obědy – opakuje se nově zavedený systém:
a) třídy s prezenční výukou mají objednanou „1“ (mají-li kredit), mohou si změnit výběr nebo oběd zrušit (viz již zaslaná
informace),
b) třídy s distanční výukou mají obědy zrušeny, v případě zájmu si jej musí děti samy iniciativně objednat, vyzvedávat oběd
lze od 13.30 u bočního vstupu do školní kuchyně.

Děkujeme všem rodičům za pomoc a pochopení v nastalé situaci.

Mgr. Michaela Rybářová
ředitelka školy

V Praze dne 1. 5. 2021
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