Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek,
Šobrova 2070
397 01 Písek, tel.: 382 214 815, e-mail: info@zssvobodna.cz, IČO: 70 94 38 42
V Písku 7.5. 2021
Vážení rodiče žáků ZŠ Svobodné,
od 10.5. je ve škole umožněna osobní přítomnost žáků I.st. a II.st. rotačním způsobem.
Od 10. do 14.5. budou prezenčně vzděláváni žáci 1.I., 2.K., 3.tř., 5.tř., 6.I, 8. tř. a 9.tř.
Distančně budou v tomto týdnu vzděláváni žáci I. K, 2. D, 4. tř., 6.K a 7. tř.
Pro žáky vzdělávané prezenčně bude zajištěno stravování. Všichni budou přihlášení. Kdo
se nebude stravovat v týdnu, kdy bude v jeho třídě probíhat prezenční výuka, musí si
prostřednictvím portálu strava.cz obědy odhlásit.
Provoz ŠD od konce vyučování do 16:00 hod. Žáci zůstanou v homogenních skupinách. Ranní
družina bude v provozu jen pro děti rodičů, kteří mají profesi v rámci IZS (integrovaného
záchranného systému).
Rozvrhy prezenční i distanční výuky a konzultací budou předány třídními vyučujícími.
Při pohybu v prostorách ZŠ je požadavek nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
Pedagogové a nepedagogové respirátor nebo nanoroušku. Žáci ústenku nebo nanoroušku.
Nezbytnou podmínkou pro účast na vzdělávání je podstoupení preventivního antigenního
testování pomocí neinvazivního testu Singlclean z okraje nosu nebo pomocí vlastního povoleného
testu např. ze slin.

Testování není nutné podstoupit pokud zákonný zástupce doloží, že
a) dítě prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něho doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48
hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo
c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
Žáci nemohou být nuceni k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv
sankcionována. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost účasti na prezenčním
vzdělávání. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního
virového onemocnění.
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického
personálu.
V případě testování žáků do 10- ti let je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou
(zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo je pověřena zákonným zástupcem
a zároveň s touto asistencí souhlasí).

Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob
do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).
K testování byly škole dodány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, kterými se budou
testovat žáci I.st 1 krát týdně (pondělí) a žáci II.stupně 2 krát týdně (v pondělí a ve čtvrtek).
Žáci, kteří se dostaví během týdne poprvé do školy ve dnech, kdy neprobíhá testování, budou
testováni.
Testování bude probíhat v prostorách odborných učeben. 1.třídy v jazykové učebně ZŠ
Svobodné, 2. třídy v prostorách cvičebny vedle eurytmického sálu v pavilonu „jeslí“ v areálu
na ulici Dr. Milady Horákové 1720, 3. a 4. tř. v odborné učebně keramiky ZŠ Svobodné a 5.
tř. v prostorách odborné učebny řezbářství. Po zjištění výsledků testů, se budou děti
s negativním výsledkem přesouvat přes prostor šaten do svých kmenových tříd. Žáci druhého
stupně budou testováni ve svých kmenových třídách.
K příchodu bude využíván vchod bránou na školní zahradu z ulice Šobrovy nebo branou
na hřiště od sídliště Dr. M. Horákové a následně venkovním vchodem z teras do
odborných učeben, kde bude probíhat testování. Žáci II. stupně budou pokračovat
vchodem u šaten.
V případě, že výsledek preventivního testu bude pozitivní, škola sdělí výsledek preventivního
testu zákonnému zástupci a vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením
dne a času provedení testu. Dítě za doprovodu zákonného zástupce opustí školu. Zákonný
zástupce dítěte je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat
o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického
lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v základních školách se umožňuje
osobní přítomnost na vzdělávání dětem základních škol v základní škole, 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, nebo
pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy,
zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil,
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zaměstnanci Úřadu práce České republiky
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení
zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pro tyto žáky bude zřízena sběrná třída včetně ranní družiny od 7:00 do 7:30 hod..
S pozdravem
Mgr. Miloslav Machač
ředitel ZŠ Svobodné a MŠ Písek
tel.733 127 452
e-mail: miloslav.machac@zssvobodna

Mgr. Jiří Čáp
zástupce ZŠ Svobodné
tel. 604 673 088
e-mail: jiri.cap@zssvobodna.cz

