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Prezenční výuka včetně testování od 1. 9. 2021
Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
s ohledem na Manuál, Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Informaci k provozu
škol od 1. 9. 2021 ze dne 17. srpna 2021 je od 1. září 2021 nařízena prezenční
výuka všech žáků ZŠ. Od pondělí 6. 9. 2021 je výuka realizována dle platného školního rozvrhu včetně tréninků.
Prezenční výuka:
- Od 1. září 2021 je prezenční výuka celé školy nastavena takto: středa 1. září 2021 výuka pouze
1. vyučovací hodinu, do konce týdne probíhá výuka bez nultých vyučovacích hodin a odpoledního
vyučování.
Příchod do školy a testování žáků:
- příchod žáků do školy vždy 7:40 hod., v případě deště 7:30 hod., do své kmenové třídy
(výjimka žáků 1. tříd dne 1. 9. 2021);
- povinné testování žáků školy Ag testy (poskytnutými MŠMT) bude probíhat v termínech 1., 6. a 9. září
2021 (2 - 9. třídy) a 2., 6. a 9. září 2021 (1. třídy) první vyučovací hodinu s aktuálním vyučujícím
(většinou třídní učitel);
- žáci, kteří se jej nezúčastní, budou otestováni při nejbližší prezenční návštěvě školy na sekretariátu školy;
- žáci, kteří se nemusí testovat (nutno prokazatelně doložit třídnímu učiteli ve středu 1. 9. 2021):
očkovací certifikát (14dní po 2. vakcinaci), platný negativní test z odběrového místa (Ag test ne
starší 72hodin, PCR ne starší 7dnů) nebo doklad o prodělání nemoci (180dnů – ochranná lhůta).
Zdravotní a hygienická opatření:
- pro ochranu dýchacích cest žáků a zaměstnanců školy je během pobytu ve společných prostorách školy
povinný ochranný prostředek dýchacích cest;
- ve třídě je žákům a učitelům, kteří byli testováni, popř. splňují ostatní COVID pravidla (očkování a
prodělání nemoci) umožněna výuka ve třídě bez ochranného prostředku dýchacích cest;
- dodržování aktuálně platných základních hygienických pravidel.
Stravování:
- dle běžného režimu a školního rozvrhu včetně tréninků;
Školní družina:
- probíhá dle normálního režimu v prostorách školní družiny;
- vyzvedávání i předávání dětí bude probíhat dle normálního režimu ve školní družině (boční vchod).

