Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace
Komenského 17, 789 83 Loštice

Aktuální informace k provozu školy od 1. listopadu 2021
Vážení rodiče,
chtěl bych Vás informovat o aktuální situaci k šíření nemoci covid-19 na naší škole. Aktuálně je
nahlášeno 9 pozitivních žáků a 3 pedagogičtí pracovníci. Na základě jednání s paní starostkou jsme
společně zajistili testování žáků školy na pondělí 1. listopadu 2021. Testování proběhne ve spolupráci se
zdravotním střediskem Loštice. Krajská hygienická stanice Olomouc povolila testování žáků ZŠ Loštice
přímo ve škole ze státních prostředků. Důvodem testování žáků je snaha o zachování prezenční výuky
žáků. Pozitivní žák bude předán zákonným zástupcům, ostatní žáci se mohou učit ve škole. Pokud bude v
průběhu týdne po 1. 11. nahlášen pozitivní žák, odchází do karantény všichni žáci, kteří s ním byli
v kontaktu, včetně pedagogických pracovníků. Aktuálně je náš kraj mezi nejvíce zasaženými v republice.
Povinností ředitele školy je zajistit bezpečné podmínky pro vzdělávání žáků. S vedením města se snažíme
tuto situaci řešit.
Žádáme Vás tímto o spolupráci. Testování je dobrovolné a nelze ho nařídit. K testování žáků
z veřejných prostředků je nutný souhlas zákonných zástupců. Platí všechny výjimky, kdy se nemusí žák
testovat (očkování, platný PCR test nebo antigenní test, žák si přinese vlastní test, neuplynulo 180 dní po
prodělání Covid-19). Všichni tito žáci se také mohou zúčastnit testování, protože mezi pozitivními žáky
na škole máme i naočkované. Po dobu testování budou mít všechny zúčastněné osoby zakryté horní
cesty dýchací ochrannými prostředky. Po vyhodnocení testování si negativní žák bude moci při výuce na
pokyn učitele sundat roušku/respirátor. Pozitivní žák bude pod pedagogickým dohledem v izolaci a
následně předán zákonnému zástupci. Pro snadný a rychlý průběh jsou stanovena následující pravidla.
Průběh testování žáků v budově nové školy (1., 2. a 3. ročník)
Žáci budou testováni samoodběrem pod dohledem pedagogických pracovníků. Odběr si provádí
žák sám. Tímto způsobem proběhlo testování na začátku školního roku. Využijeme testovací sady
zakoupené z rozpočtu školy. U nejmladších žáků chceme zachovat postup testování, který si již
vyzkoušeli v září a všichni to zvládli. V pondělí 1. 11. 2021 nebude otevřena ranní družina, protože
v danou dobu proběhne testování všech zaměstnanců školy. Vstup do budovy nové školy bude
umožněn žákům od 7:30. Ve třídách proběhne testování žáků od 7:45. Po ukončení testování bude
probíhat výuka dle rozvrhu hodin.
Průběh testování žáků v budově staré školy (4. až 9 ročník)
Žáci budou testováni zdravotní sestrou odborného testovacího střediska Loštice, která provede
odběr a následné vyhodnocení testu. Tyto testy jsou hrazeny z veřejných zdrojů a podléhají pevně
stanoveným pravidlům. Musí je provádět proškolený zdravotní pracovník. Výsledky testů budou zadány
do celostátního systému MZCR. Výsledky se objeví v aplikaci Tečka. V případě, že výsledek testu žáka
bude pozitivní, zákonný zástupce dostane informační SMS. Do systému lze zadat pouze jedno telefonní
číslo.

Pro žáky 4. a 5 ročníku bude otevřený vstup do školy od 7:30. V 7:45 bude zahájeno testování
ve třídách.
Pro žáky 6. až 9. ročníku bude otevřený vstup do školy od 8:45 a v 9:00 bude zahájeno
postupné testování žáků.
Po celou dobu budou žáci pod pedagogickým dohledem. Po ukončení testování tříd bude
zahájena výuka. Průběh testování budeme koordinovat se zdravotním střediskem tak, aby testování
proběhlo plynule. Aktuálně se testování hrazeného státem může od 1. 11. 2021 zúčastnit osoba do 18ti
let jednou za sedm dní. Pokud vaše dítě bylo testováno v době od 25. do 31. října v jakémkoli testovacím
středisku, oznamte tuto skutečnost předem. I v takovém případě se žák může otestovat samoodběrem.
Test dostane ve škole.
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Důležité poznámky:
U všech žáků proběhne odběr dutinou nosní.
Žák v nařízené karanténě se nemůže do ukončení karantény zúčastnit výuky. Při návratu do školy
předloží negativní PCR test.
Distanční výuku je škola povinna zajistit v případě, že je třída v karanténě.
Testování nelze nařídit, lze Vás pouze požádat o spolupráci a toleranci, aby se škola vrátila do
běžného provozu. Snažíme se zajistit bezpečné a zdravé prostředí pro Vaše děti.
Pokud zákonný zástupce nebude souhlasit s testováním dítěte, přesto se žák může účastnit
výuky. Podle platného nařízení si může také sundat ochranu úst při výuce, ale musí být dodržena
minimální vzdálenost 1,5m od jiné osoby.
V pondělí 1. 11. 2021 je nutné, aby každý žák přinesl podepsaný souhlas (nesouhlas)
s testováním. Stačí vytisknout a vyplnit přiložený formulář. Pokud nemáte možnost tisku, stačí přepsat
na papír. Bez vyjádření souhlasu nebude žák testován.
Vzhledem k počtu pedagogických pracovníků v nařízené karanténě, případně v pracovní
neschopnosti, máme personální problémy se zajištěním provozu školní družiny v plném rozsahu. Pokud
není nutné, aby vaše dítě v tomto týdnu navštěvovalo školní družinu, tak nám to usnadní zajištění
běžného provozu školy. Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří nastoupí 1. 11. 2021 budou po celou dobu
provozní doby školy zajišťovat suplování ve třídách a odděleních školní družiny. Tuto informaci o
docházce do ŠD, můžete zaznamenat do poznámek v dokumentu - Vyjádření zákonného zástupce.
Při pozdějším nástupu žáka do školy platí stejná pravidla. Při udělení souhlasu zákonného
zástupce, bude žák testován samoodběrem.
Ministerstvo zdravotnictví upozornilo základní školy na dodržování stanovených pravidel při
návratu žáků do školy, po ukončení karantény. Dozorem je pověřena Krajská hygienická stanice. Pravidla
se každý týden upravují. Dodržujte je prosím podle informací, které obdržíte od KHS.
Před zahájením testování žáků vybereme formuláře a přizpůsobíme se dané situaci.
Děkuji za spolupráci a trpělivost všem zúčastněným žákům, rodičům a zaměstnancům školy.

Mgr.
Lubomír
Faltus
V Lošticích 29. listopadu 2021

Digitálně
podepsal Mgr.
Lubomír Faltus
Datum: 2021.10.29
14:37:31 +02'00'

Mgr. Lubomír Faltus, ředitel školy – zslostice@iol.cz

