Provoz ZŠ Olomouc, Gagarinova 19, ve školním roce 2021/2022
vzhledem k situaci s onemocněním COVID-19
Testování:
Testování antigenním testem (výtěrem z nosu) proběhne 1., 6. a 9. září. Testování
nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po
plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od
prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu
provedeného v odběrovém místě (Ag test ne starší než 72 h, PCR test ne starší než 7 dnů).
Škola bude průběžně zajišťovat:
•
•
•
•

prostředky k dezinfekci rukou a dohled nad dětmi při jejich používání
jednorázové papírové ručníky
zvýšený úklid a dezinfekci všech místností školy včetně jídelny
větrání učeben a ostatních prostor školy

V případě v podezření na výskyt nákazy COVID-19 postupuje škola následovně:
Pokud dítě jeví příznaky infekčního onemocnění (teplota, kašel, rýma, bolest v krku, bolest
hlavy, kloubů, svalů apod.) a
•
•
•

příznaky jsou patrné při příchodu žáka do školy a je současně přítomen zákonný
zástupce, dítě odchází se zákonným zástupcem domů.
příznaky jsou patrné při příchodu žáka do školy a není současně přítomen zákonný
zástupce žáka, neprodleně informujeme někoho z rodičů kvůli vyzvednutí dítěte.
příznaky se vyskytnou až v průběhu přítomnosti žáka ve škole, žák je izolován
od ostatních přítomných žáků, neprodleně informujeme někoho z rodičů kvůli
vyzvednutí dítěte.

Prosíme rodiče, aby s ohledem na situaci více dbali na doléčení běžných respiračních
onemocnění a nevraceli děti do kolektivu se zbytky projevů respiračních nemocí.
V případě výskytu nákazy COVID-19 postupuje škola následovně:
•

škola o vzniklé situaci a následných krocích informuje zákonné zástupce na webových
stránkách a vývěsce školy

V případě, že je nařízením karantény znemožněn přístup žáků do školy, mohou nastat tyto
situace:
1. V případě, že se karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí 50%
žáků třídy, probíhá výuka normálním prezenčním způsobem. Žáci, kteří zůstávají
doma, postupují stejně jako v případě nemoci.

2. V případě, že se karanténa týká více než 50% žáků třídy, probíhá smíšená výuka.
Docházející žáci se vyučují normálním prezenčním způsobem. Žáci, kteří zůstávají
doma, přecházejí na distanční výuku. Tato výuka může probíhat různými způsoby
v závislosti na aktuálních provozních a personálních možnostech školy.
3. Pokud je v rámci karantény znemožněn přístup celé třídy či školy, přechází se
na distanční výuku.
V rámci omezení větší koncentrace osob v prostorách školy žádáme rodiče, aby podpořili své
děti v samostatnosti při příchodu i odchodu ze školy a nevstupovali bez vážnějších důvodů
do budovy. Loňský školního roku potvrdil, že to děti zvládají skvěle. Zohledněn bude doprovod
žáků 1. ročníku.

Postup při přechodu na distanční výuku na naší škole:

Na webových stránkách školy
budou zveřejňovány aktuální
společné informace v
kapitole Distanční výuka.
Děti a rodiče obdrží
informace k postupu.

Každá třída bude mít učivo
vloženo na stránkách
Škola v pyžamu

Každá třída bude mít na
stránkách Škola v pyžamu
svůj rozvrh synchronních
hodin vysílaných v Zoom.us
a odkazy pro připojení
do hodiny.

Kontakty na školu:
Telefon pevná linka:
585 383 549
Mobilní telefony:
Sborovna:
739 264 518
ŠD:
734 125 276
Ředitelna:
739 660 295
E-mail:
zsgagarinova@volny.cz
Webové stránky:
www.zsdrozdin.cz
E- mailové kontakty na jednotlivé vyučující naleznete v Informační knížce Tereza a
na webových stránkách v kapitole Naše škola – Zaměstnanci školy.

