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Informace pro zákonn é zástupce - třída v karanténě

yážení rodiče,

minulý týden byla na třídu IV. A uvalena karanténa. Vzhledem k tomu, že se může situace v příštích
týdnech či měsících v kterékoliv třídě opakovat, zde je návod, jak v takové situaci postupovat.

KARANTENI rŘÍnY - zahájeniz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE (KHS)
. oznámí škole Covid pozitivního žáka
. naíizqe karanténu třídy
. kontakfuj e zákonné zástupce žáků dané tíídy
. vypisuje žádanky na testovánížáktt

šrola
' oznamuje hromadnou zptávouv DM Software rodičům žákú danétřídy vyhlášení karantény
. zajistí distanční výuku pro třídu v karanténě
. pruběžně informuje rodiče žákt o nových skutečnostech
. zajistí podporu uzdravenému žákovipři návrafu do školy

RoDIč
. potwdí přečtení zprávy v DM Software
' navŠtíví s žákem odběrné místo pro testování na pokyn KHS nebo bez testu lyčká do konce delšího
rozmezí karantény

DALŠÍ INFORMACE ke karanténě:

Jestliže se ve třídě žáci dostanou do kontaktu se spolužákem pozitivně testovaným na covid-l9:
' KHS stanovÍ, které dny se budou trasovat. Podle toho jsou/nejsou (očkovaní žáci; žáci, co prodělali
nemoc covid-l9) ti, co nebyli ve škole, uvaleni do karantény. '

' V případě spojených hodin s jinou třídou (např. hodiny tělesné výchovy nebo jiné yýchovné předměty)
mohou jít do karantény i žáci jíných tříd.
' Sourozenci žáků zetřídy v karanténě nezůstávají doma, žádné omezení se na ně nevztahuje. Čeká se
na 1. testování sourozence v karanténě. Až pokud by byl test pozitivní, musí do karantény i druhý
sourozenec.



VÝUXa rŘÍOV - změna organizace (v případě distanční lTuky : více jak polovina žáků z tíídy
je doma)

FoRMA
. studijní mateňály, domácí příprava - prostřednictvím DM Software
. online hodiny přes MS Teams
. přenos materiálů ze školy k žákům domů (pouze individuálně a po domluvě)
. rryrčující v karanténě učí online z domova

RoZVRII
. upravený rozvrh třídy pro online hodiny
. začátky a konce hodin odpovídají školnímu zvonění

pŘnonnĚry
. I. stupeň: všechny kromě Hv, Vv, Tv, Pč
. II. stupeň: všechny kromě Hv, Vv, Pč,Yz, Vo, Tv, RTv

vÝUKA
. distanční povinná

ŽÁX,KTERÝ NENÍ V KARANIÉNĚ, ALE JEHO TRÍDA ANO

Pokud se žák nesetkal se spolužákem Covid pozitivním, protože např. chyběl ve škole nebo je
očkovaný, může mu KHS karanténu nenařídit. Co v tuto chvíli dělat ajak pro něj bude probíhat výuka?

Varianta A
. Žákzttstává doma a účastní se distanční/online vYukv se svou třídou a \ypracovávázaslanémateriály.
. Zélkonný zást;lpce píše zprávu prostřednictvím DM Software třídnímu učiteli, ževolí variantu vlukv
A.
Varianta B
. Žák choďí do školy a účastní se výuky v nejblíže odpovídající třídě.
. zákonrtý zástupce píše zprávu prostřednictvím DM software třídnímu učiteli, že voli variantu vfuky
B.

oŠBrŘovNÉ, StRaVAo oDKAZy na formuláře

. Potvrzení o OČR vydáváošetřující lékař.

. Potvrzení o pozitivním antigenním testu provedeném ve škole vydává ředitel školy.

. Strava ve SJ je hromadně odhlášena vyhlášením karantény. Pokud budete obědy odebírat (fyzicky se

dostavijinýčlenrodiny,kterynenívkaranténě),jenutnénahlásitvedoucíŠJnatel.:604275474nebo
e-mailem na sj.a.hora@gmail.com - jedná se o možnost, kdy se dítě učí distančně - má nárok na stravu.
Stejně tak přihlašovat v případě návratu žáků zpét po karanténě.
. Další Informace na webu KHS - ohledně potvrzení dospělých - https://www.khsova.czlhomepage/detai1:
aktuality/l3 l42
. Kompletní informace na COVID portálu tVtŠUr -htns:l/www.eďu.cz|taglcoviď%oe2%o8OTo9l19/

Sledujte prosím web školy azprávy v DM Software.

Děkuji,

Ing. Radek Peřúz, ředitel školy




