Informace k zahájení školního roku 2021/2022 vzhledem ke Covid-19
Před prvním příchodem do školy nebude od dětí vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti. Upozorňuji
ale, že vstup do školy je zakázán osobám s příznaky infekčního onemocnění. Omezen bude rovněž
přístup zákonných zástupců s výjimkou nutných případů (doprovod prvňáků, případně nových žáků,
návštěva sekretariátu školy).
Každá osoba (žáci, rodiče, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve
společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem (bez výdechového ventilu) nebo
zdravotnickou obličejovou maskou. Osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů
nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, musí 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 žádný ochranný
prostředek dýchacích cest.
Vlastní výuka ve třídě bude potom probíhat bez zakrytí obličeje.
Testování žáků:
1)

Na začátku září se všichni žáci budou testovat 1.9. (žáci, nastupující do 1. třídy, budou mít první
test až 2.9.), 6.9. a 9.9. Testovat se budou neinvazivním antigenním samotestem (děti si ho
vyzkoušely už na jaře a zvládly zcela bez problémů). U budoucích prvňáků může asistovat při
testu jeden z rodičů.

2)

Pokud rodiče odmítnou testování a dítě testováno nebude, bude muset i po dobu výuky mít
nasazenu lékařskou roušku nebo respirátor.

3)

Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj
mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), nemůže mu
škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit osobní
přítomnost na vzdělávání. V tom případě rodiče žáka požádají o uvolnění z výuky v souladu
se školním řádem. Škola v tomto případě nemá povinnost poskytovat vzdělání distančním
způsobem.

4)

Testování nepodstupují děti a 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 dítě nebo žák, který
doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Tyto skutečnosti je třeba ve
škole doložit.

5)

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test
bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud
bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000
provedených testů v součtu dvou prvních testů (málo pravděpodobné). Testování v tomto
případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně. Je tedy možné, že po 9. září
testování dětí ve škole alespoň dočasně skončí a provoz se zcela vrátí k normálu, samozřejmě se
zvýšenou pozorností k hygienickým pravidlům.
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