Provoz škol a školských zařízení ve šk. roce 2021-2022 vzhledem ke COVID – 19
(nejdůležitější informace)
-

-

-

plné znění na stránkách MŠMT "Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve
školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19, provoz a testování"
platí od 1. 9. 2021
není nutné čestné prohlášení o bezinfekčnosti
žáci, zaměstnanci a případně třetí osoby jsou povinni při vstupu do budovy školy a ve
společných prostorech zakrýt dýchací cesty (hygienická rouška, respirátor)
preventivní screeningové testování antigenními testy proběhne 1., 6. a 9. září vždy 1.
vyučovací hodinu
pokud se žák nebude přítomen na testování na společném testování, vykoná test
ihned po příchodu do školy (horní budova - kancelář personalistky, dolní budova kancelář školníka)
testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost (14
dní po plně dokončeném očkování, prodělání nemoci covid-19 do 180 dní od prvního
pozitivního testu, případně doložení negativního výsledku testu provedeného v
odběrovém místě, tuto skutečnost doloží v písemné formě třídnímu učiteli)
pokud se žák screeningovému testu nepodrobí, účastní se prezenční výuky, ale po
celou dobu musí mít roušku/respirátor, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech a zpívat
tito žáci musí mít vyhrazenu místnost pro občerstvování a zvláštní toalety, vzhledem
k prostorovým a personálním možnostem školy není toto možné zajistit, proto
prosíme o zvážení odmítnutí testování, které v loňském školní roce probíhalo bez
problémů
pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budov školy bude omezen
aktivity, které nejsou pro naplnění ŠVP nezbytné a dochází při nich ke koncentraci
vyššího počtu lidí se nebudou konat
hygienické podmínky budou zabezpečeny stejně jako v předcházejícím období COVID
– 19 (doporučujeme papírové kapesníky)
oddělení školní družiny budou fungovat ve standartním režimu
stravování bude zabezpečeno, i při dodržení zvýšených hygienických podmínek je
tato oblast nejrizikovější, není v silách školy zajistit, aby se žáci jednotlivých tříd
nesetkávali
homogenita tříd je doporučená
budou dodržována hygienická pravidla stanovená MZd a KHS
žákovi s přetrvávajícími příznaky, které jsou projevem chronického onemocnění,
včetně alergického, je umožněn vstup do školy pouze s potvrzením od lékaře
školní jídelna poskytuje stravování v běžném režimu, nahlaste, prosím, obědy svým
dětem přes webové stránky školy nebo telefonicky 773 083 108.

Doufáme, že při respektování zákonných omezení a doporučení školní rok 2021/2022
proběhne v rámci prezenční výuky.
Radmila Koncerová

