Vážení rodiče a zákonní zástupci,
Od 12.4.2021 bude umožněna prezenční výuka pro žáky všech ročníků naší školy. Všichni žáci se
mohou vrátit do školních lavic. Návrat žáků je podmíněn testováním neinvazními testy pro
samoodběr 2 X týdně a to vždy v pondělí a ve čtvrtek a nošením chirurgických roušek (zaměstnanci
nošením respirátorů) Pokud se žák nezúčastní testování, bude mít omluvenou absenci. Škola sice
není povinná žáka distančně vzdělávat, ale může poskytnout přiměřenou formu studijní podpory
(např. týdenní plány).
Prezenčního vzdělávání se účastní žák či zaměstnanec, který nemá příznaky nemoci.
Testování si žáci provádí sami pod dohledem pedagogů či nepedagogických zaměstnanců. U žáků
1.- 3. ročníku nebo v individuálních případech, kdy žák vyššího ročníku si test nezvládne fyzicky udělat
sám, je umožněna při testování přítomnost třetí osoby (rodič, zákonný zástupce).
Testování se neprovádí u osob, které:




prodělaly onemocnění Covid (do 90 dnů od počátku, potvrzení od lékaře)
osob očkovaných, osob (potvrzení)
doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního
výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na
odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.

Pokud test ukáže, že žák je pozitivní, počká v izolační místnosti a rodič, zákonný zástupce nebo osoba
pověřená si jej neprodleně musí vyzvednout.
Pokud žák po testování v průběhu týdne (ve čtvrtek) bude pozitivní, musí do izolace všichni žáci třídy,
s nimiž byl v posledních dvou dnech. Pokud u pozitivního žáka bude test RT – PCR negativní, vrací se
všichni opět do školy. Pokud bude test pozitivní (rodiče musí informovat školu), škola musí
neprodleně nahlásit kontakty žáků, kteří byli s pozitivním žákem v kontaktu KHS, ta pak rozhodne o
karanténě žáků. Totéž platí u pozitivního pedagoga. Pokud bude třída v karanténě, přechází na
distanční studium.
Veškerou absenci omlouvejte zápisem do IK a informujte třídního učitele neprodleně smskou,
mailem, elektronickou omluvenkou, telefonicky.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od12-dubna-2021

Pokud máte dotazy, volejte 731 173 135.
Děkuji za spolupráci, přeji hezký den a mnoho sil.

Mgr. Renáta Juříková

