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Bavorská státní vláda přijala toto rozhodnutí:

Výuka od pondělí 15.03.:
Od 15.03. se má zásadně znovu konat výuka ve škole pro všechny ročníky ve všech
typech škol. Rozhodující přitom je, jak vysoký je sedmidenní index rizika v regionu.
Pro jednotlivé typy škol platí:


Základní školy a ročníky 1-4 ve speciálních centrech:
Pokud je sedmidenní index rizika
o nižší než 50, bude se konat prezenční výuka v celé třídě (to znamená také
bez minimálních rozestupů).
o mezi 50 a 100, bude se konat střídavá výuka, popř. prezenční výuka s
minimálním rozestupem.
o vyšší než 100, bude se konat distanční výuka.



Střední škody a speciální centra od 5. ročníku a odborné školy:
Pokud je sedmidenní index rizika
o nižší než 100, bude se konat střídavá výuka, popř. prezenční výuka s
minimálním rozestupem.
o vyšší než 100, bude se konat distanční výuka.
Vezměte prosím na vědomí: V závěrečných třídách všech typů škol se bude
konat i při sedmidenním indexu vyšším než 100 střídavá, popř. prezenční výuka
s minimálním rozestupem, pokud nenařídí okresní správní úřad (Kreisverwaltungsbehörde) nic jiného.



Nemocniční školy poskytují v souladu s hygienickými předpisy klinik výuku, popř.
nabízí nouzové hlídání.



Předškolní zařízení otevřou stejně s předškolními školkami a předškolními
zařízeními pro handicapované děti.
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Co znamená „střídavá výuka, popř. prezenční výuka s minimálním
rozestupem“?
 Kde může být dodržen minimální rozestup 1,5 metru, bude možná prezenční
výuka v celé třídě.
 Kde nemůže být dodržen minimální rozestup 1,5 metru, bude se zpravidla konat
střídavá výuka, tj. třída se rozdělí a výuka bude probíhat střídavě prezenčně a
distančně.

Pokyny týkají se ochrany proti nákaze v budově školy


Učitelé musí nosit chirurgickou roušku.



Žákyně a žáci mohou v budově školy dále nosit obyčejnou látkovou roušku.
Doporučuje se ale používat chirurgickou roušku („operační roušku“).



Dobrovolné a bezplatné testy na Sars-Cov-2: Pro žákyně a žáky všech ročníků
budou nabízeny pravidelné testy. www.km.bayern.de/selbsttests

Nouzové hlídání od pondělí 15.03.
Ve školách bude nadále nabízeno nouzové hlídání, pokud bude k dispozici dostatek
místností a personálu. Pro další informace se prosím obraťte na vaši školu.
Časově omezené možnosti pro uvolnění žákyň a žáků
Žákyně a žáci, popř. jejich zákonní zástupci, kteří i přes rozsáhlý hygienický koncept
považují návštěvu školu za zvýšené riziko nákazy, mohou i nadále požádat o
uvolnění. Tato úprava platí do velikonočních prázdnin.
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Postup při příznacích onemocnění a nachlazení
u dětí a mladistvých ve školách
- Informace pro rodiče a osoby oprávněné k výchově –
Stav: 12.03.2021
Změny oproti znění ze dne 10.12.2020 jsou vždy žlutě vyznačeny.

1. Kdy musí zůstat mé dítě každopádně doma?
Nemocným žákyním a žákům s akutními příznaky onemocnění jako
 horečka
 kašel
 dušnost, dýchavičnost
 ztráta chutě a čichu
 bolesti v krku nebo uší
 (horečnatá) rýma
 bolesti končetin
 silné bolesti břicha
 zvracení nebo průjem
není dovoleno chodit do školy.
NOVĚ: Chodit do školy je znovu možné až poté, kdy je daný jeden z následujících
případů:
 Žákyně nebo žák se cítí celkově dobře (až na mírnou rýmu a příležitostný kašel)
nebo
 Žákyně nebo žák má
o rýmu nebo kašel alergického původu (např. senná rýma),
o dýchání s ucpaným nosem (bez horečky) nebo
o příležitostný kašel, škrábání v krku nebo pokašlávání.
NOVĚ: V každém případě musí být před docházkou do školy předložen negativní
výsledek testu metodou POC antigenního rychlého testu* oder PCR testu. Antigenní
samotest zde nestačí!
2. Smí jít mé dítě s lehkými, nově se vyskytujícími a nepostupujícími příznaky nachlazení
(rýma bez horečky, příležitostný kašel) do školy?
NOVĚ: V následujících případech je možné chodit do školy bez testu:
 rýmu nebo kašel alergického původu (např. senná rýma),
 dýchání s ucpaným nosem (bez horečky)
 příležitostný kašel, škrábání v krku nebo pokašlávání
NOVÉ: Ve všech ostatních případech je docházka do školy dovolena, když je předložen
negativní výsledek testu metodou POC antigenního rychlého testu* oder PCR testu.
Antigenní samotest zde nestačí!
Žákyně a žáci, kteří i přes tato ustanovení půjdou do školy, budou ve škole izolováni a - pokud
to bude možné - musí si je rodiče vyzvednout nebo budou posláni domů.
*) Takovýto test se provádí např. v místních testovacích centrech, u lékařů nebo na
příslušných místech.

