Informace ředitele školy
pro žáky a jejich zákonné zástupce
k provozu ZŠ Kosmonosy od 22. listopadu 2021
a organizaci testování ve dnech 22. a 29. listopadu 2021

Organizace výuky
V období od 22. 11. 2021 bude provoz a výuka probíhat následovně:
• prezenční výuka žáků všech ročníků v plném rozsahu dle rozvrhů platných od 1. 9. 2021,
• provoz školní družiny pro žáky 1. ročníků v Horních Stakorách a 2. – 3. ročníků v
Kosmonosech bude zabezpečen v plném rozsahu od ukončení výuky do 16:30 hod., včetně
ranní družiny v zámku pro žáky 1. - 3. ročníků od 6:30 hod. do 7:30 hod.

Mimořádná opatření
•
•

•
•

•

žáci, zaměstnanci školy pohybující se ve společných vnitřních prostorách školy, mají povinnost
nosit ochranu dýchacích cest (rouška / respirátor) dle aktuálně platného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví,
vstup zákonných zástupců a dalších osob, které nejsou zaměstnanci školy, do tříd, šaten,
školní družiny a školní jídelny (vyjma externích strávníků po prokázání bezinfekčnosti) není
povolen; vstup těchto osob do vnitřních prostor školy je povolen pouze se souhlasem ředitele
školy a tyto osoby jsou povinny nosit předepsanou ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních
prostorách školy,
testovaní žáci a žáci splňující podmínky bezinfekčnosti (viz. Testování), nemusí mít během
výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při
vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
žák, který neabsolvuje testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování
(bezinfekčnost – OTN, zdravotní důvody potvrzené lékařem), se může zúčastnit výuky a
dalších aktivit ve škole a školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových
opatření, konkrétně:
➢ povinnost nosit ve všech vnitřních prostorech školy předepsanou ochranu úst a nosu,
➢ nesmí cvičit ve vnitřních prostorech,
➢ nesmí zpívat,
➢ při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek
dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, min. v rozestupu 1,5 metru od
ostatních osob,
vstup všem osobám s příznaky infekčního onemocnění do prostor školy, včetně nádvoří, je
zakázán.

Organizace provozu školy
•

budova zámku je otevřena od 6:30 hod. pro žáky přicházející do ranní družiny a na nultou
vyučovací hodinu, šatny jsou otevřeny od 6:50 do 7:00 hod. pro nulté hodiny a od 7:30 hod. do
7:50 hod. pro ostatní žáky,

•
•
•
•
•
•
•

•

žáci 2. – 9. ročníků po příchodu do školy odcházejí do svých šaten a tříd samostatně tak, aby
nejpozději v 7:45 hod. byli ve třídě, kde bude probíhat 1. vyučovací hodina (v pondělí 22. a
29. 11. testování),
testování žáků 5. A bude v pondělí probíhat od 7:00 hod. v rámci nulté hodiny,
ukončení výuky a odchod žáků do šatny bude i nadále probíhat pod dohledem a dle pokynů
vyučujících posledních vyučovacích hodin v jednotlivých třídách,
žáci, kteří nebudou využívat možnost školního stravování a odcházejí ze školy samostatně, po
odchodu ze šatny neprodleně opustí prostory školy a nádvoří zámku,
z důvodu bezpečnosti bude budova zámku v Kosmonosech uzavřena v době od 7:50 hod. do
do 11:25 hod.,
budova školy v Horních Stakorách bude uzavřena po celou dobu vyučování od 7:30 hod. do
14:30 hod., ranní vstup do budovy organizuje vedoucí vychovatelka ŠD a provozní
zaměstnanec školy,
pokud žák přijde do školy v průběhu výuky, vstup žádá prostřednictvím zvonku (Kosmonosy sekretariát, H. Stakory – školník), v případě, že se jedná o testovací den (pondělí) nebo první
den příchodu do školy v týdnu a nesplňuje-li podmínku bezinfekčnosti, musí toto nahlásit
zaměstnanci školy a před příchodem do třídy provést antigenní test (s negativním výsledkem),
pokud žák odchází ze školy v průběhu výuky, zákonný zástupce si vyžádá odchod v době
přestávky, do šatny a ke vchodu doprovodí žáka zaměstnanec školy.

Provoz školní družiny
•
•
•

provoz odpolední školní družiny v zámku bude zabezpečován od ukončení výuky žáka do
16:30 hod. pro žáky 2. – 3. tříd a pro žáky 1. tříd po příjezdu z Horních Stakor,
provoz odpolední školní družiny v Horních Stakorách bude zabezpečován od ukončení výuky
do odchodu žáků ze školy na společný odjezd autobusem do Kosmonos,
ranní školní družina v zámku pro žáky 1. – 3. ročníků bude zabezpečována denně od 6:30 hod.
do 7:30 hod.

Školní stravování
•
•
•

školní stravování bude zabezpečeno v obou školních jídelnách (ŠJ) v souladu s provozními řády
a pokyny dohlížejících zaměstnanců,
při stravování ve ŠJ musí být dodržovány hygienické pokyny pro společné stravování, žáci mají
povinnost v prostorách školní jídelny nosit ochranu úst a nosu, s výjimkou doby konzumace
stravy a zachovávat zasedací pořádek u stolů,
v případě nepřítomnosti žáka ve škole (nemoc, karanténa apod.), odhlašuje odběr stravy
zákonný zástupce žáka, a to pokud možno nejpozději do 7:30 hodin následujícího dne.

Kontakty:
• Školní jídelna Kosmonosy - vedoucí ŠJ paní Kovaříková, tel. 733259067 (lze SMS)
• Školní jídelna Horní Stakory – vedoucí ŠJ Bc. Vernerová (7. ZŠ), tel. 735718186 (lze i SMS)

Třídní schůzky a školní akce
•
•
•

z důvodu zhoršené epidemiologické situace a doporučení KHS se v plánovaném termínu 23. 11.
2021 třídní schůzky ve škole neuskuteční,
o způsobu další komunikace budou zákonné zástupce informovat třídní učitelé,
o prospěchu žáků za 1. čtvrtletí budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím aplikace
Bakaláři a zápisem v žákovské knížce,

•
•
•

v případě špatného prospěchu nebo problematického chování žáka budou zákonní zástupci
vyzváni školou k osobnímu jednání ve škole (termín a čas schůzky bude po dohodě vždy
předem stanoven),
vánoční školní jarmark, plánovaný na 25. 11. 2021, se z epidemiologických a organizačních
důvodů neuskuteční,
plánovaný lyžařský výcvikový kurz v Alpách pro žáky 7. ročníků se neuskuteční, o případné
změně termínu a konání kurzu budou zákonní zástupci předem informováni.

Screeningové testování žáků 22. a 29. 11. 2021
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízení je základním školám uložena povinnost provést ve dnech 22. a 29.
11. 2021 screeningové testování žáků:
•
•

•
•

•
•

•

škola bude používat k testování žáků neinvazivní antigenní testy pro samosběr výtěrem z nosu,
distribuované MŠMT a schválené Ministerstvem zdravotnictví,
hromadné testování žáků bude probíhat v uvedených dnech ráno, po příchodu do školy
ve třídách, podle stejných pravidel jako v září, a to s výjimkami, splňujícími podmínky
bezinfekčnosti (plné očkování / max. 180 dnů po prodělání onemocnění COVID-19 / doložení
platného testu) dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví; bezinfekčnost je nutné
před testováním doložit třídnímu učiteli,
pokud žák nebude v pondělí přítomen, testuje se následně první den ráno po příchodu do školy,
v případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný izolován od ostatních žáků do
izolační místnosti, 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 vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem; škola následně postupuje
dle pokynů KHS, zákonný zástupce dle pokynů příslušného pediatra,
v případě pozitivního testu nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do
karantény, ale tuto situaci bude následně řešit místně příslušná KHS,
pokud zákonný zástupce (jím pověřená osoba) chce asistovat u testu svého dítěte, chce test
provést osobně nebo v předstihu požádal ředitele školy o možnost provedení testu jiným
schváleným testem, než používá škola, bude mu umožněn vstup do budovy školy; sraz k
testování je v 8:00 hod. u vchodu ze školního parkoviště, kde si zákonného zástupce a žáka
vyzvedne pověřený zaměstnanec školy,
školou nebudou akceptovány výsledky testů bez písemných dokladů, provedených mimo
školu a mimo zdravotnická zařízení k tomu určená (např. doma, před školou).

Vzhledem ke stále zhoršující se epidemiologické situaci a hygienickým podmínkám není zcela
reálné dlouhodobě stanovit postup pro organizaci vzdělávání a školských služeb. Vedení školy bude
vždy aktuálně reagovat na měnící se pravidla a doporučení a v souvislosti s tím stanovovat
konkrétní pravidla a podmínky provozu školy a vzdělávání. Při naplňování prevence vzniku a šíření
infekčních nemocí bude škola postupovat v souladu s vydanými mimořádnými opatřeními event.
uloženými protiepidemickými opatřeními na regionální úrovni místně příslušnou krajskou
hygienickou stanicí, na celostátní úrovni Ministerstvem zdravotnictví.
Žáky a jejich zákonné zástupce žádáme o dodržování uvedených bezpečnostních a
hygienických opatření a pokynů zaměstnanců školy k zabezpečení plynulého provozu, výuky
a testování žáků.
Další odkazy:

Podpora MŠMT v době COVID-19 | edu.cz
https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/

