Vážení rodiče,
ráda bych Vás všechny informovala o začátku nového školního roku 2021/22.
Nejdříve bych informovala Vás v mateřské škole. Děti v mateřské škole dle MŠMT nebudou
nosit ochranu dýchacích cest, tj. roušku a nebudou testováni. Jen Vás žádám o zodpovědný
přístup a sledování zdravotního stavu dítěte. V případě projevů infekčního onemocnění nesmí
dítě docházet do MŠ.
Rodiče při vstupu do budovy mateřské školy budou mít nasazený respirátor.
Děkuji za pochopení, vstřícný a zodpovědný přístup.
Zahájení školního roku pro 1.A (Bílovecká 1) bude v 8:00, 1.B (E. Rošického) bude v 9:00.
Žáci 2.–9. tříd (kromě 6. tříd) zahájí nový školní rok 1. 9.2021 v 8:00 hod ve svých kmenových
třídách. Vstup do budov bude od 7:40 do 7:55 a žáci půjdou přímo do svých tříd.
Žákům v budově Bílovecká 10 budou v úvodní hodině rozdány klíče ke skříňkám.
Žáci 6. ročníku, zahájí tento školní rok adaptačním kurzem, sraz je v 8:30.
Žáci v základní škole při vstupu do školy a ve společných prostorách budou nosit roušku.
Screeningové testování žáků antigenními testy proběhne dle pokynů MŠMT ve těchto dnech:
1. třída: 2. 9., 6. 9. a 9. 9. a pro žáky 2.–9. ročníku: 1. 9., 6. 9. a 9. 9.
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, který doloží negativní
výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Potvrzení o očkování, prodělané nemoci nebo o negativním výsledku provedeného testu
v odběrovém místě odevzdejte prosím třídnímu učiteli.
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit,
ale za přísnějších podmínek:
o
o
o
o

použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, a to
ve všech prostorách, vyjma konzumace potravin
žák může cvičit pouze ve venkovních prostorech, převléká se odděleně od ostatní
a nesmí použít sprchy
nesmí zpívat
obědvá u určeného stolu, při konzumaci potravin ve třídě sedí v lavici a dodržuje
vzdálenost 1,5 m od ostatních žáků

Žáci, kteří neabsolvují povinné antigenní testování z rozhodnutí zákonného zástupce žáka,
doloží písemně s podpisem zákonného zástupce tuto skutečnost.
Písemné a Vámi podepsané vyjádření předá žák dne 1. 9. 2021 třídnímu učiteli. Bez tohoto
písemného vyjádření bude postupováno jako u ostatních žáků, kteří absolvují antigenní
testování.

Pokud se žák nezúčastní testování v určené dny, podstoupí jej ihned po příchodu do školy
a nahlásí se na vrátnici školy.
V případě pozitivního výsledku bude žák izolován od ostatních osob do izolační místnosti, škola
kontaktuje zákonného zástupce, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na
vzdělávání.
Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení
negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení
o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického
lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
Přikládám Manuál k provozu škola a testování vydaný MŠMT v plném znění – ke stažení na
webu školy.
Informace k testování dle MŠMT naleznete na:
https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/
Děkuji Vám všem za vstřícnost, za zodpovědný přístup a spolupráci.
Doufám, že tento školní rok bude probíhat s mnohem menšími omezeními a budeme moci
Vašim dětem zajistit klidné, tvůrčí a bezpečné prostředí.
Mgr. Iveta Komorášová
ředitelka školy

