INFORMACE pro rodiče a žáky k zahájení školního roku 2021/2022 – covid opatření
platnost k 31. 8. 2021
Vážení rodiče, milí žáci, jsme moc rádi, že nový školní rok začne výukou ve škole. Přesto vám přinášíme
soubor informací a pravidel dle nařízení MŠMT a MZ, která musíme prozatím dodržovat. Prosíme o pozorné
pročtení a dodržování, velmi nám tím pomůžete a my budeme moci veškerou energii věnovat vzdělávání
našich žáků, děkujeme!
Pohyb před školou a venkovních prostorách školy: bez roušky a bez povinnosti shlukovat se jen po třídách.
Testování žáků: proběhne 3x po sobě: 1. září, 6. září a 9. září. (prvňáčci se budou poprvé testovat až 2. září).
Jedná se o stejné bezbolestné neinvazivní testování jako na konci loňského školního roku. Pokud žák nebude
při testování přítomen, bude otestován po příchodu do školy. Z testování jsou vyjmuti žáci, kteří mají řádně
ukončenou vakcinaci (14 dnů po druhém očkování a doloží o tom škole doklad), nebo prodělali covid -19 do
180-ti dnů od pozitivního testu a doloží o tom škole doklad. Testování budou dále zproštěni žáci, jejichž
zákonní zástupci doručí škole písemný podepsaný nesouhlas s testováním dítěte. Netestovaní žáci se budou
účastnit výuky, ale budou povinni nosit roušku či respirátor po celou dobu pobytu ve škole, tedy i při výuce
ve třídě (negativně testování a žáci s výjimkou z testování ve třídě roušku mít nemusí). Další omezení pro
neotestované bude při svačině a obědu (izolace 1,5 metru od ostatních), tělesné výchově (zákaz cvičení
v tělocvičně) a hudební výchově (zákaz zpěvu). Právě z těchto důvodů prosíme všechny rodiče
o spolupráci a toleranci k testování jejich dětí. Otestovaní žáci tak nebudou sociálně izolováni a budou se moci
zapojit do výuky v maximálním rozsahu…
Postup při pozitivním testu: takový žák je odveden na izolační místnost (stejně jako žák s příznaky
covid-19), škola uvědomí zákonného zástupce, který je povinen si pro své dítě bezodkladně přijet, informovat
dětského lékaře a absolvovat PCR test dítěte. Pozitivní výsledek při školním testu neznamená, že žák je
pozitivní. To může průkazně určit až PCR test.
Neprůkazný test: občas se stane, že výsledek testu není průkazný, test se opakuje. Opakování testu
neznamená, že žák je pozitivní!
Roušky, respirátory: všichni včetně otestovaných, očkovaných i vyučujících mají povinnost nosit roušku či
respirátor ve společných prostorách školy (chodba, WC, jídelna). Ve třídě je povinnost roušky či respirátoru
pouze pro neotestované, tedy po celou dobu pobytu ve škole. Pokud žák prostřednictvím zákonného zástupce
odmítne nosit ve škole roušku, nebude mu umožněna osobní přítomnost ve škole. Prosíme rovněž rodiče
vstupující do školy, aby měli nasazený respirátor po celou dobu pobytu ve škole (přivítání prvňáčků, třídní
schůzky, jiný účel návštěvy školy).
Prevence: dezinfekce vždy při vstupu do školy a odborné učebny (možno mít vlastní dezinfekci). Umývání
rukou před každým jídlem. Pravidelné větrání tříd, v rámci možností nemíchání jednotlivých ročníků.
Stravování: při jídle si žáci roušku mohou odložit, neotestovaní však budou při jídle izolováni 1,5m od
ostatních.
Příjezd žáka ze zahraničí: zákonní zástupci mají povinnost postupovat dle aktuálních opatření a barvě
semaforu navštívené země (samoizolace, PCR test).
Zaměstnanci školy: prošli očkováním, nebo se budou podrobovat testování ve stejném rozsahu jako žáci.
Spolupráce se školou: jsme i při těchto přikázaných opatřeních vašimi partnery při vzdělávání vašich dětí,
nikoliv vašimi protivníky. Proto děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a podřizují se našim pravidlům,
i když třeba s některými úplně nesouhlasí. Věřte, že i my bychom chtěli učit jako dřív… Snad se toho brzy
všichni dočkáme .
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