Přečtěte si informace týkající se školního roku 2021/2022 vzhledem ke COVID-19.
Uvedená opatření vycházejí z manuálu, který je závazný pro všechny školy v ČR.
1) Informace k výuce
O aktuální situaci a platných opatřeních budeme vždy informovat prostřednictvím
zpráv v dm Software.
Do školy nemohou vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění.
Pohyb rodičů a cizích návštěvníků školy je nutné omezit na nezbytné minimum.
Výuka bude od září probíhat bez omezení dle platného rozvrhu. Týká se to i skupin
v cizích jazycích či volitelných předmětech.
Školní družina bude v provozu bez omezení. V družině se děti netestují.
Budeme zajišťovat všechna hygienická opatření – dezinfekci, větrání, umývání rukou.
Každá osoba je povinna mít ve společných prostorech školy zakryty dýchací cesty. Ve
vyučování být zakryty nemusí. Výjimka – žáci, kteří se nepodrobí testování a nejsou
očkováni ani po nemoci. Tito musí mít zakryty dýchací cesty po celou dobu pobytu ve
škole.
Pokud se u žáka projeví příznaky nemoci nebo bude pozitivně otestován, má škola
povinnost jej oddělit od ostatních, zajistit pro něj dohled a informovat rodiče.
Pokud trpí žák chronickým onemocněním dýchacích cest (včetně alergie), je mu
umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
Děti, které se s rodiči vracejí z dovolené v zemích s vysokým či extrémním rizikem
nákazy (neočkované a ty, které neprodělaly onemocnění), jsou povinny setrvat
v samoizolaci a v intervalu 5 – 10 dní po návratu se podrobit PCR testu.
Školní stravování bude bez omezení. Vyzvedávat obědy si však nemohou žáci
v izolaci, karanténě ani jejich rodiče.
2) Informace k testování
Proběhnou tři kola testování žáků a zaměstnanců antigenními testy – 1., 6., 9. září.
Žáci prvního ročníku absolvují první test 2. září.
Testovat se nemusí očkované osoby (14 dnů po druhé dávce) a ti, kteří nemoc
prodělali (180 dní od prvního pozitivního testu). Toto je nutné doložit certifikátem.
Testovat se nemusí ani ti, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného
v odběrovém místě. V případě zájmu kontaktujte Ing. Evu Obalilovou, telefon
775 725 700.
Netestovaní žáci – povinnost nosit ochranu dýchacích cest stále (i ve vyučování),
zákaz cvičení uvnitř, zákaz zpěvu.

Budete-li mít jakékoliv dotazy, volejte na telefon 606 858 240 anebo napište
prostřednictvím dm Software.
Všichni doufáme, že proběhne školní rok 2021/2022 bez distanční výuky a omezení.
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