INFORMACE PRO RODIČE – KARANTÉNA
KARANTÉNA TŘÍDY
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
(KHS):

ŠKOLA






oznámí škole Covid pozitivní dítě, zaměstnance
nařizuje karanténu třídy, školy
kontaktuje zákonné zástupce dětí dané třídy, školy
vypisuje žádanky na testování dětí



oznamuje hromadou zprávou na LYFLE a na webových stránkách školy rodičům dětí dané třídy,
školy vyhlášení karantény
zajistí online výuku pro třídu v karanténě – povinně pouze předškolní děti
průběžně informuje rodiče dětí o nových skutečnostech – LYFLE, webové stránky školy
zajistí podporu uzdravenému dítěti při návratu do mateřské školy







RODIČ

potvrdí přečtení zprávy na LYFLE
navštíví s dítětem odběrné místo na pokyn KHS
 přehled odběrných míst v Praze – ZDE

Sourozenci dětí ze třídy v karanténě nezůstávají doma, žádné omezení se na ně nevztahuje.
Čeká se na testování sourozence v karanténě. Až pokud by byl test pozitivní, musí do karantény i druhý sourozenec.

VZDĚLÁVÁNÍ
FORMA:





povinné pouze pro předškoláky, budeme se snažit distančně pracovat se všemi třídami v karanténě
přenos ze školy k dětem domů – přes e-maily rodičů
pedagogové v karanténě učí online z domova



PRO KOHO:

v karanténě celá třída - distanční výuka
v karanténě více jak 50% dětí ze třídy – distanční výuka pro děti v karanténě, pro ostatní prezenčně

DÍTĚ, KTERÉ NENÍ V KARANTÉN, ALE JEHO TŘÍDA ANO
Pokud se dítě nesetkalo se spolužákem Covid – 19 pozitivním, protože např. v mateřské škole chybělo, může mu KHS karanténu nenařídit.
Co v tu chvíli dělat, jak pro něj bude probíhat povinné předškolní vzdělávání? Pokud dítě není povinně předškolní, zákonný zástupce toto neřeší.

varianta A:

varianta B:

o
o

dítě zůstává doma a připojuje se do distančního vzdělávání své třídy
DŮLEŽITÉ!! – zákonný zástupce píše e-mail paní učitelce, že volí variantu výuky A



dítě chodí do mateřské školy do jiné třídy
DŮLEŽITÉ!! – zákonný zástupce píše e-mail paní učitelce, že volí variantu výuky B

POZITIVNÍ DÍTĚ A JEHO NÁVRAT DO ŠKOLY PO UZDRAVENÍ



Co je pro nás nejdůležitější?
zajistit hladký návrat vyléčeného dítěte
zajistit mu bezpečné klima ve třídě a podporu nejen ve vzdělávání
Co jsme pro to udělali?
Nepodcenili jsme nic, a proto se děti, rodiče ani zaměstnanci nemusí obávat, že by je někdo nálepkoval, cokoli jim vyčítal.
Máme radost, že se k tomu všichni postavili velmi zodpovědně

