Zahájení školního roku 2021/2022

1. září

Milí žáci, sejdeme se ve škole 1. září. Těšíme se vás. Věřím, že společnými silami
začátek školního roku úspěšně zvládneme.

Preventivní testování
1. Žáci se testují na covid-19 antigenními testy stejnými jako v loňském školním roce.
Škola má k dispozici antigenní testy z přední části nosu.
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického
personálu.
V případě testování žáků 1.-3. ročníků je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou
(zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zák. zástupcem
a zároveň s touto asistencí souhlasit) Oznámit třídnímu učiteli do 31.8. do 17 hodin.
Testování bude probíhat pro žáky 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. a 9. ročníků ve dnech: 1.,6. a 9. září.
Testování pro žáky 1. ročníků bude probíhat 2.,6. a 9. září,
V ranní družině se žáci testovat nebudou, až po příchodu do školy.
Kdo se nemusí testovat?
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 žák doloží negativní výsledek testu
provedeného v odběrovém místě
(při očkování se žáci prokáží certifikátem, po prodělání potvrzením)
Pokud je žák pozitivní na covid-19, je vyrozuměn zákonný zástupce žáka a do jeho příchodu je
žák izolován k tomuto účelu určené místnosti. Zákonný zástupce žáka bude při jeho převzetí
informován o dalším postupu.
(Škola předá potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu)
Pokud zákonný zástupce žáka odmítne testování svého dítěte, oznámí tuto skutečnost 1.9 2021
třídnímu učiteli písemnou formou s podpisem.
Žák, který odmítl testování, je povinen nosit ochranu úst a nosu (roušku, respirátor) ve všech
prostorách školy po celou dobu přítomnosti ve školní budově. Tomuto žákovi je vyčleněno jiné
WC, při svačině musí být vzdálen od ostatních žáků 1,5 m a ve školní jídelně sedí u vyhrazeného
stolu pro tyto žáky. Žák nemůže se třídou zpívat a cvičit v uzavřeném prostoru.
2. Všichni, kteří vstupují do školy, si před vchodem nasadí ochranu úst a nosu.
(roušku nebo respirátor)
Rouška nebo respirátor se nosí ve společných prostorách.
(chodba,školní jídelna, WC)
3. Po vstupu do školy si všichni vydezinfikují ruce.
(bezdotykové dávkovače)
Dezinfekci rukou provádí žáci pod dohledem dospělé osoby i před jídlem a po použití WC.
4. Žáci 1. ročníků vstupují do školy se zákonnými zástupci prvním vchodem od MěÚ.
Žáci 2.-9. ročníků se 1. září sejdou s třídními učiteli před budovou školy a budou do tříd odcházet
společně.
1. září je umožněn vstup bez přezůvek.
5. Na oběd chodí každá třída společně, nemísí se ve frontě na oběd s žáky jiných tříd a u stolu sedí
žáci pouze ze stejné třídy. Roušky si sundají pouze při jídle u stolu.
6. Školu navštěvují pouze zdraví žáci a zaměstnanci bez teploty, rýmy, kašle, zvracení, průjmu,
bolesti svalů a kloubů…..
7. Cizí osoby vstupují do budovy pouze v nejnutnějším případě a pouze po ohlášení v ředitelně.
Výjimku tvoří nutná přítomnost rodičů pro řešení vzdělávací problematiky (pokud nelze využít
jinou formu) a zajištění provozu školy (opravy, kontroly).
Pro cizí osoby platí vždy povinnost ochrany dýchacích cest ve všech prostorech školní budovy.
Alena Bernardová, ředitelka školy

