Informace ředitele školy
pro žáky a jejich zákonné zástupce
k organizaci testování a provozu školy od 3. ledna 2022
S účinností od 3. ledna 2022 dochází ke změnám v mimořádných opatřeních ministerstva
zdravotnictví. Tyto změny upravují zejména pravidla testování žáků a zaměstnanců škol.

Organizace výuky
V období od 3. 1. 2022 bude provoz a výuka probíhat následovně:
• prezenční výuka žáků všech ročníků v plném rozsahu dle rozvrhů platných od 1. 9. 2021,
• povinností žáka, který je nepřítomen na výuce (nemoc, karanténa, jiné důvody), je doplnit
si chybějící učivo,
• pokud je v nařízené karanténě více než polovina žáků třídy, probíhá jejich vzdělávání
prostřednictvím distanční výuky,
• o formě distanční výuky a způsobu zadávání učiva rozhoduje příslušný vyučující, žáci jsou
informování prostřednictvím aplikace google classroom,
• o prospěchu žáků za 1. pololetí budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím aplikace
Bakaláři a výpisem z vysvědčení za 1. pololetí,
• v případě špatného prospěchu nebo problematického chování žáka budou zákonní zástupci
vyzváni školou k osobnímu jednání ve škole (termín, čas schůzky a podmínky vstupu do školy
budou po dohodě s třídním učitelem vždy předem stanoveny),
• nepřítomnost žáka na výuce z důvodu nařízené karantény omlouvá zákonný zástupce v ŽK
v souladu se školním řádem.

Organizace provozu školy
Budova zámku:
• oba vchody jsou otevřeny od 6:30 hod. pro žáky přicházející do ranní družiny a na nultou
vyučovací hodinu,
• šatna žáků 2. stupně je otevřena od 6:50 do 7:00 hod. pro nulté hodiny a od 7:15 hod. do 7:50
hod. pro ostatní žáky, šatny žáků 2. – 5. ročníků jsou otevřeny od 7:25 hod.,
• 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,
• ve dnech screeningového testování (každé pondělí a čtvrtek 7. 1., 14. 1.) přicházejí žáci tak,
aby nejpozději v 7:35 hod. byli ve třídě připraveni na testování,
• testování žáků 5. A (pondělí) a žáků 5. B (čtvrtek) bude probíhat v kmenových třídách od 7:00
hod. v rámci nulté hodiny Tv,
• pokud se třída na 1. vyučovací hodinu dělí (Aj), probíhá testování společně v kmenové třídě,
• ukončení výuky a odchod žáků do šatny, příp. do školní jídelny 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. (oba vchody),
• pokud žák přijde do školy v průběhu výuky, vstup žádá prostřednictvím zvonku (sekretariát,
ředitelna), v případě, že se jedná o testovací den (pondělí, čtvrtek) nebo první den příchodu do
školy v týdnu a nesplňuje-li žák podmínku bezinfekčnosti, musí toto nahlásit před vstupem do

•
•
•

budovy zaměstnanci školy a před příchodem do třídy provést antigenní test v místnosti k tomu
určené,
pokud žák odchází ze školy v průběhu výuky, zákonný zástupce si vyžádá odchod v době
přestávky stanovené rozvrhem a převzetí potvrdí podpisem na k tomu určeném potvrzení, do
šatny a ke vchodu doprovodí žáka zaměstnanec školy,
provoz školní družiny pro žáky 2. – 3. ročníků 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.
žáci se před vstupem do ranní školní družiny netestují.

Budova Horní Stakory:
• budova školy v Horních Stakorách bude uzavřena po celou dobu vyučování od 8:10 hod. do
14:30 hod., ranní vstup do budovy organizuje vedoucí vychovatelka ŠD a provozní
zaměstnanec školy,
• hromadná doprava žáků 1. ročníků do školy v Horních Stakorách a zpět do Kosmonos
bude zabezpečována autobusy PID dle stanovených jízdních řádů a přepravních podmínek
zdarma (viz. Aktuality - Informace pro rodiče žáků 1. tříd k dopravě).
• příchod a odchod žáků v průběhu výuky řeší zákonní zástupci s provozním zaměstnancem
školy a třídním učitelem.
• provoz odpolední školní družiny v Horních Stakorách bude zabezpečován od ukončení výuky
do odchodu žáků ze školy na společný odjezd autobusem PID do Kosmonos,
• provoz školní družiny v zámku bude pro tyto žáky zabezpečován od příjezdu z Horních
Stakor do 16:30 hod.

Mimořádná opatření
•
•

•
•

•

žáci, zaměstnanci školy a všechny další osoby pohybující se ve společných vnitřních prostorách
školy, mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest (rouška / starší 15-ti let 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, 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 (určuje vyučující),
žák, který neabsolvuje testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, 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.

Školní stravování
•
•
•
•
•

školní stravování bude zabezpečeno v obou školních jídelnách 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 neměnný 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,
vzhledem k tomu, že na stravování žáků přispívá zřizovatel školy (obec), v případě neodhlášení
stravy nepřítomného žáka a jejímu neodebrání dochází k neoprávněnému čerpání finančních
prostředků,
žákům, kteří jsou v nařízené karanténě z důvodu rizikového kontaktu a probíhá u nich
distanční výuka, může být strava vydána do jídlonosičů.

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)

Organizace screeningového testování
Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízení je základním školám uložena povinnost provést antigenní testování
žáků:
• v období od 3. ledna do 16. ledna 2022 se testování provádí 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a
ve čtvrtek,
• v období od 17. ledna 2022 se testování provádí každé pondělí,
• není-li pondělí nebo čtvrtek prvním vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první
vyučovací den následující po tomto dni,
• k testování žáků bude škola používat 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 před
zahájením výuky ve třídách, kde bude probíhat 1. vyučovací hodina dle rozvrhu (včetně Tv),
• nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po
prodělání nemoci Covid-19,
• netestují se pouze žáci, kteří doloží bezinfekčnost platným negativním RT-PCR testem
(platnost max. 72 hodin od provedení),
• dohled nad žáky při testování vykonává vyučující nulté nebo 1. vyučovací hodiny dle rozvrhu,
žáci si test provádějí sami,
• pokud žák nebude v pondělí nebo ve čtvrtek přítomen, testuje se následně první den ráno po
příchodu do školy,
• v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení
ochrany dýchacích cest i při výuce apod. - viz. výše).
Opatření při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po
čtvrtečním testování), jsou následující:
•

v případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po
dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto
žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb žákům, kteří byli v
průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto žákem,

pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a
prokáží se jeho negativním výsledkem,
- jedná se tzv. režim „test to stay“, který znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka
neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním
vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování
testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného
spolužáka,
•

spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při
poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu
režimová opatření spočívající v:

- používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
- vykonávání aktivit odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování
principu homogenity dané skupiny,
- používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto
žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto žáky zvláštní
hygienické zařízení,
- dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5
metru (žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem žáků z jiných
tříd),
- dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému
testování,
•
•
•

•

pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní
proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy,
v případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v
dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu
režimu výuky,
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 určený den v 7:45 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 se měnící 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 nařízení 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/

