Informace pro rodiče žáků ZŠ k 1.9.2021
Do školy 1.9.2021 nastupují žáci 1.- 5. ročníku. Ve škole bude tedy
výuka probíhat ve všech ročnících.



Zákonní zástupci smí vstoupit do budovy pouze s respirátorem v případě nezbytně
nutném.
Škola upozorňuje zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění
nemohou do školy vstoupit.
 Žák vykazující příznaky nemoci, by neměl do školy vůbec chodit.

A: Testování
Žáci se budou testovat antigenními testy (stejně jako v minulém školním roce) na začátku
školního roku 3 X (1.,6. a 9.9.2021). 1.9. se budou testovat pouze žáci 2.-5. ročníku. Testování
proběhne po zahájení ve třídách. Žáci prvního ročníku budou testováni až 2.9. V ostatní dny
testování budou žáci ve škole nejpozději v 7:15. Pokud přijdou žáci do ranní ŠD, otestují se až
ve třídě.
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování
(14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu
180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží
negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek
nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích
cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech,
převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí zpívat).
Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
B: Nošení ochrany dýchacích cest
Žák bude mít s sebou – alespoň 2 chirurgické roušky certifikované ČSN EN 14683+AC.
Žáci nosí ochranný prostředek pouze ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, ve
třídách či v ŠD ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech žáků).
Žák, který odmítne testování, nosí ochranný prostředek dýchacích cest po celý den, ve všech
prostorech i venku.
Zaměstnanci nosí respirátory. Ochranu cest dýchacích budou zaměstnanci nosit pouze ve
společných prostorách. Při testování platí stejná pravidla jako u žáků.

C: Organizace
1. Při vstupu do budovy budou mít žáci nasazenou roušku a vydezinfikují si ruce, u toho
bude přítomna paní vychovatelka či paní školnice a odchází do družiny či rovnou do
třídy.
2. Při příchodu do třídy se otestují. Ve třídě budou nejpozději v 7:15 hodin (neplatí
1.9.2021). Nezdržují se na chodbách.
3. Ve třídách se bude pravidelně větrat.
4. Na obědě žáci dodržují odstupy 1,5 m. Po obědě jdou žáci do družiny. Žáci i
zaměstnanci si v jídelně sundají roušku/respirátor pouze při konzumaci jídla.
5. Obědy hlaste u vedoucí školní jídelny paní Koláčkové na číslo 777893720.

6. Cizí strávníci si mohou brát obědy do jídlonosičů na určeném místě. Mohou se
stravovat ve školní jídelně v době, kdy se zde nestravují žáci a zaměstnanci školy.
7. Stále se budou používat papírové ručníky.
8. Žáci si nebudou nosit žádné nepotřebné věci z domu.
9. Odpolední družina bude fungovat do 16:00. Žáci zde nemusí nosit roušky.
10. Školní kroužky začnou fungovat od poloviny září. Keramika začátkem října (bude vždy
v pondělí). Bude fungovat doučování.
11. Bude se vyučovat TV i zpěv.
Pokud budete mít nějaké specifické dotazy nebo jiné problémy, volejte na číslo 731 173 135.
Děkuji vám. Renáta Juříková, ředitelka školy

25.8.2021

