PRŮVODNÍ DOPIS K NÁVRATU ŽÁKŮ DO ZŠ
Vážení rodiče,
od pondělí 12. 4. 2021 je opět zahájena prezenční výuka žáků ZŠ v běžném režimu.
Žákům je umožněna výuka pouze na základě testování, tj. provedení nega vního an genního
testu.
Testování bude provedeno 2x týdně (pondělí/čtvrtek) na začátku 1.vyučovací hodiny tzv.
samosběrem pod dozorem a asistence pověřeného zaměstnance školy. Žákům 1. – 3. ročníku
může s testováním pomoci jeden z rodičů (je nutné mít po celou dobu respirátor a dodržovat
hygienická nařízení).
Žáci musí mít denně 2 – 3 čisté chirurgické roušky nebo respirátory (povinnost nošení roušky po
celou dobu pobytu ve škole).
Provoz ŠD je beze změn.
ŠJ - všem žákům je přihlášen od pondělí 12. 4. 2021 oběd. V případě, že víte, že se Vaše dítě
nebude výuky účastnit, prosím o individuální odhlášení u vedoucí ŠJ p. Pepernikové.
Prosím podívejte se společně s dětmi na instruktážní video:
h ps://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
Další doplňující informace:
- Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčas na testování, škola bude
absenci evidovat jako omluvenou, nemá však povinnost zajis t takovému žákovi distanční
způsob vzdělávání (žák bude vzděláván stejně jako by byl nemocný).
- Testování se neprovádí u osob, které doloží nega vní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 nebo nega vního výsledku POC an genního testu na přítomnost an genu viru
SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby
nemají příznaky onemocnění COVID-19.
- Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci
minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního
RT-PCR testu s pozi vním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud
ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
- Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený cer ﬁkát Ministerstva zdravotnictví ČR o
provedeném očkování pro onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v
případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“)
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
Všechna daná opatření jsou v souladu s Metodickými pokyny pro školy.

