
Základní škola Amos, š.p.o., Cihelní 1620/6 Bruntál

Od pondělí 12. 4. 2021 budeme vyučovat denně žáky všech pěti ročníků!

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA DO ODVOLÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v návaznosti na jednání Vlády ČR 
dne 6. dubna 2021 vydalo informaci o mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví,

kterým je školám závazně uloženo:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách
a školských zařízeních

o Od 12. 4. 2021 je školám a školským zřízením uložena povinnost testovat děti, žáky 
a studenty 2x týdně pomocí neinvazivních Ag testů. Žákovi, který se neotestuje, tak
mu nebude umožněna účast na prezenčním vzdělávání.

Mimořádné  opatření  Ministerstva  zdravotnictví  k testování  zaměstnanců  ve  školách  
a školských zařízeních

o Od 12.  4.  2021 je  školám a školským zřízením bez ohledu na zřizovatele  uložena
povinnost  testovat  zaměstnance,  kteří  přicházejí  do  kontaktu  s dětmi,  žáky  
nebo studenty 2x týdně pomocí neinvazivních Ag testů.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  k omezení provozu ve školách a školských
zařízeních a tudíž  v 1.  fázi  rozvolnění  umožňuje  osobní  přítomnost na vzdělávání  nově  
od 12. 4. 2021

o V základních školách

 žákům 1. stupně, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je
budova tohoto stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně, a to včetně
školní  jídelny.  Soukromá  ZŠ  Amos,  š.p.o.,  tyto  podmínky  splňuje,  tudíž
budeme vyučovat denně žáky všech pěti ročníků.

o Ve  školních  družinách žákům,  kteří  se  mohou  účastnit  prezenční  výuky  podle
mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni
pouze žáci  z jedné neměnné třídy prezenční  výuky.  Činnost  jednotlivých oddělení
školní družiny (tudíž jednotlivých tříd) ZŠ Amos, š. p. o. bude po celý den probíhat,
s výjimkou třídy I. A, v jednotlivých kmenových třídách pod dohledem paní třídních
učitelek  a  vychovatelek  školní  družiny.  Důrazně  však  z provozních  důvodů  žádám
rodiče žáků především čtvrtého a pátého ročníku, aby, bude-li to možné, do školy
přicházeli nejdříve v 07.45 hodin a opouštěli ji co nejdříve po 14.00 hodině. 



o Homogenita tříd a skupin je povinná a výjimkou je pouze skupinové konzultace.
o Zpěv,  tělesná  výchova  a  sportovní  činnost  není  i  nadále  v základních  školách

povolena.

Mimořádné  opatření  ministerstva  zdravotnictví  k ochraně  dýchacích  cest.  Tímto
mimořádným opatřením je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že

o v základní  škole  jsou  povinni  nosit  respirátor  pedagogičtí  a  nepedagogičtí
pracovníci, žáci  jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. Látkové roušky,
tak v jako v minulém období nejsou ministerstvem zdravotnictví u žáků povoleny.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví  k testování uchazečů před přijímacími
zkouškami na střední škole s tím, že

o středním školám se ukládá povinnost na svých webových stránkách informovat
uchazeče o povinnosti testování

o základním  školám  se  ukládá  informovat  žáky  5.  ročníku  o  povinnostech
vyplývajících  z mimořádného   opatření   Ministerstva   zdravotnictví   o   testování
uchazečů o střední vzdělávání

o uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle  mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví  o testování  uchazečů o střední  vzdělávání neúčastnil
řádného  termínu  přijímací  zkoušky  a  svoji  neúčast  z tohoto  důvodu  písemně
nejpozději  do  3  dnů  omluvil  řediteli,  ve  kterém  ji  měl  konat,  koná  zkoušku
v náhradním termínu

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

           Vážení rodiče, jestli-že Vaše dítě nebo pokud kdokoliv ze členů společné domácnosti
vykazuje některý z příznaků, tak v žádném případě je neposílejte do školy, spojte se s jeho
dětským lékařem a konzultujte jeho aktuální zdravotní stav či zdravotní situaci v rodině.

Dítě, žák, student vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:

zvýšenou tělesnou teplotu
suchý kašel
dušnost
zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
ztrátu chuti a čichu
bolest v krku
bolest svalů a kloubů
rýmu / ucpaný nos
bolest hlavy     

           Před každým zahájením vyučování přítomná paní učitelka probere se žáky jednotlivé
položky příznaků onemocnění, a pokud na některou z položených otázek odpoví kladně nebo
evidentně vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takový žák musí
opustit budovu školy podle pravidel uvedených v Manuálu. 



Veškeré materiály nám zaslané do datové schránky z MŠMT ČR Vám přikládám formou příloh
ve  formátu  PDF  (najdete  v nich  odkazy  na  užitečné  informace),  které  budou  pravidelně
zveřejňovány rovněž na www.amoska.cz

Děkuji  za  dosavadní  spolupráci  při  distančním  vzdělávání  a  jsem  pevně  přesvědčený,  
že  společně  zvládneme  i  nově  nastavenou  formu  prezenčního  vyučování,  na  které  jsme
všichni tak dlouho čekali.

Zasílám níže odkaz na video k testování Singclean testy. Včera odpoledne nám je doručili
do školy.  Podívejte se,  prosím, jakým způsobem se Vaše děti i  zaměstnanci  školy budou
testovat.

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

PS Informuji  Vás,  že zdaleka ne všichni  ze zaměstnanců školy jsou již  očkováni,  jak tvrdí
především  ministr  školství.   Většina  z našich  pedagogů  po  vlastní  registraci  ještě  
ani neobdržela PIN 2, aby si mohla rezervovat vakcínu v očkovacím centru.

Prosím nás všechny o vzájemnou, naprosto nezbytnou míru ohleduplnosti.

V dokonalé úctě s přáním všeho dobrého a vírou, že vše společně úspěšně zvládneme.

Děkuji

V Bruntále dne 8. 4. 2021                                                                         Mgr. Petr Novotný v. r.
                                                                                                            ředitel školské právnické osoby

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
http://www.amoska.cz/

