ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021 – 2022
INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKY 1. TŘÍDY
středa 1. září 2021

• slavnostní uvítání žáků 1. třídy proběhne v tělocvičně školy od 8:00 h – prosíme,
vstupujte do školy bočním vchodem u tělocvičny, ne přes hlavní vchod

• žádáme zákonné zástupce, aby v rámci protiepidemických opatření nezapomínali na
zakrytí nosu a úst

• po slavnostním uvítání se přesunou děti se zákonnými zástupci do kmenové třídy, kde
•

proběhne první preventivní screeningové testování žáků (viz níže Screeningové
testování ve škole - září 2021)
po provedeném testování si žáky převezme vychovatelka školní družiny a proběhne
informativní schůzka se zákonnými zástupci

• školní družina ani školní jídelna není tento den v provozu
čtvrtek 2. září 2021

• vyučování začíná v 8:00 h, škola je otevřena od 7:40 h, pro žáky ŠD od 6:30 h do
•

7:30 h, žáci přicházejí hlavním vchodem – rodiče již do školy nevstupují - o prvňáčky
se postarají a odvedou je do třídy asistenti pedagoga a další pracovníci školy
žákům budou po příchodu do školy předány klíče od šatních skříněk, do kterých si uloží
venkovní obuv a svršky

• tento den již bude v provozu ranní i odpolední školní družina (mimo oprávněných
výjimek pro žáky 1. - 3. ročníku) i školní jídelna

• ukončení výuky v 9:40 h
pátek 3. září 2021

• ukončení výuky v 9:40 h
Od pondělí 6. září 2021 bude již probíhat výuka podle rozvrhu hodin.

Obecná hygienická pravidla k předcházení šíření covid-19

• každá osoba (žáci, zaměstnanci i třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy
a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem
dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd
(respirátor nebo obdobný prostředek - vždy bez výdechového ventilu - naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň
94 % dle příslušných norem, např. FFP2, KN 95 ) - ve třídách nejsou usazení žáci
povinni mít dýchací cesty zakryty – výjimkou jsou žáci, kteří nepodstoupí testování

a nevztahuje se na ně výjimka z testování (prodělaná nemoc covid-19 a jsou ve 180
denní ochranné lhůtě, dokončené očkování) ti jsou povinni s ohledem na ochranu
zdraví ostatních osob nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu i ve třídách,
nemohou se účastnit tělesné výchovy ve vnitřních prostorech, převlékají se
s odstupem od ostatních a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, používají pouze
vyhrazená hygienická zřízení

• v této souvislosti žádáme zákonné zástupce, kteří nesouhlasí s testováním svého dítěte,
•

aby škole tuto skutečnost neprodleně oznámili
u vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, hygienickém zařízení jsou
k dispozici prostředky k desinfekci rukou v nádobách s dávkovačem pro dodržování
hygieny rukou po celou dobu pobytu ve škole (popř. si lze ruce mýt důkladně 20 až 30
sekund vodou a mýdlem)

Screeningové testování ve škole - září 2021

• testování žáků proběhne ve dnech 1. září, 6. září a 9. září 2021
• škola bude používat neinvazivní antigenní testy pro samoodběr od firmy Genrui
Biotech Inc.

• samoodběr bude probíhat v jednotlivých třídách za dohledu třídních učitelů a ostatních
pedagogických pracovníků

• pokud chce být zákonný zástupce testování přítomen, přichází se svým dítětem ve
stanovené dny vchodem u tělocvičny - 1. září od 7:40 h, 6. a 9. září od 6:30 h

• v případě pozitivního testu bude pozitivně testovaný žák izolován od ostatních osob do
izolační místnosti, kde počká na vyzvednutí zákonným zástupcem, který bude
bezodkladně o pozitivním testu dítěte informován

• testování nepodstupují žáci, kteří splňují podmínky pro bezinfekčnost po očkování
(14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19
(po dobu 180 dní od prvního pozitivního výsledku na covid-19), případně žák, který
doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

• potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění covid-19, výsledek testu z odběrového místa
nebo certifikát o očkování můžete předložit 1. září, případně poslat oskenovaný na
email: zs.sviadnov@email.cz

• pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje

se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či
roušku – tj. osoby s poruchou intelektu, autistického spektra, závažnou alterací
duševního stavu, zdravotní důvody – prokázány lékařským potvrzením) nemůže mu
být v souladu s mimořádným opatřením MZd umožněna osobní přítomnost na
vzdělávání

Při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí postupují školy v souladu
s těmito materiály:

• vydanými mimořádnými opatřeními MZd
• Manuálem, který vychází z Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školy a školská

zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií
onemocnění covid-19

