1. školní rok bude zahájen 1. září 2021
2. přivítání našich prvňáčků a dětí přípravné třídy proběhne ve venkovních prostorech školy na
obou budovách (v budově Komenského budou rodiče vcházet šedou brankou před respirium
1. stupně), poté se žáci přemístí do svých kmenových tříd, již bez přítomnosti rodičů.
3. Pro všechny žáky, zaměstnance a třetí osoby platí povinnost nošení roušky nebo respirátoru
ve společných prostorech školy a dodržování hygienických opatření (dezinfekce a mytí
rukou). 1. září platí toto i pro kmenové třídy.
4. TESTOVÁNÍ
naše škola si opět zvolila variantu testování neinvazivními RT-PCR testy, tzn., že se budeme
testovat pouze 2x.
a. 1. kolo testování - 2. 9. od 8,00
b. 2. kolo testování - 9. 9. od 8,00
Pokud se žáci nemohou ve vybraných termínech otestovat, musí zákonný zástupce doložit
negativní výsledek antigenního testu nebo RT-PCR testu provedeného v odběrovém místě.
Testování se nemusí účastnit žáci, kteří mají řádně ukončené očkování, jsou v ochranné lhůtě
180 dní po prodělaném onemocnění covid-19 nebo platný negativní test z odběrového místa.
Pro všechny tyto varianty je nutné předložit příslušný doklad.
Děti a žáci, kteří nepodstoupí PCR testování, a nevztahuje se na ně žádná výjimka, jsou
povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu nejenom ve společných prostorech,
ale i ve třídách po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení.
Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
•

•

•

•

•

Osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alternací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný
prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským
potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek
dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován,
vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba
nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně
platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při
konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení)
Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní testování a nevztahuje se na něj
příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost
nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn.
ve třídě při výuce a ve společných prostorech školy (toto neplatí, pokud děti nebo
žáci spadají pod výjimky).
Pokud zákonní zástupci žáka nebudou souhlasit s testováním a ani s nošením
roušek, zůstává žák doma. Musí být omluven dle platného školního řádu a nemá
nárok na distanční výuku.

