Informace pro zákonné zástupce ZŠ - od 17.5. 2021
Pravidla provozu školy vycházejí z “Manuálů” vydaných MŠMT.
1. Od 17. 5. 2021 bude probíhat pravidelná běžná výuka ve škole pro všechny třídy
školy (bez rotací).
2. Do školy přicházejí pouze děti zdravé, nevykazují žádné příznaky onemocnění,
včetně covid-19 (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku,
bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)
3. Pokud dítě začne vykazovat během pobytu v ZŠ některý z možných příznaků
onemocnění, bude umístěno do izolace a kontaktován okamžitě zákonný zástupce.
Ten si své dítě bezodkladně vyzvedne a bude kontaktovat telefonicky lékaře.
4. Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům nikoli doprovázejícím osobám.
5. Všichni žáci budou 1x týdně testováni (zpravidla hned v pondělí - případně jiný
den příchodu do školy, např. po nemoci). Bez provedeného testování se nemohou
účastnit výuky.
6. Při asistenci třetí osoby u testování dítěte je potřeba písemný souhlas zákonných
zástupců.
7. Po pondělním testování v případě pozitivity půjde nemocné dítě do izolace, zákonný
zástupce bude ihned kontaktován, aby si dítě v nejkratší době vyzvedl. Následně
kontaktujte lékaře, který s vámi probere další postup a pošle vaše dítě na PCR testy.
Pokud PCR test bude negativní, může se dítě vrátit do školy.
8. Pokud Vaše dítě prodělalo v poslední době onemocnění Covid-19 a zároveň
neuplynulo více než 90 dní od jeho prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem a
je to prokazatelně předem doloženo škole vystaveným potvrzením, nemusí být po
tuto dobu dítě testováno.
Pokud potvrzení škole není doloženo, dítě se účastní testování dle harmonogramu
ve škole.
9. Po celou dobu pobytu ve škole musí žáci nosit chirurgické roušky.
10. Ihned po vstupu do budovy všichni použijí dezinfekci.
11. Ranní školní družina bude probíhat od 6.15 hodin.
12. Ostatní žáci budou vcházet do budovy po jednotlivých ročnících.
.
1. třída
2. a 4. třída
3. a 5. třída

Hlavní vchod
7.45 hod.
7.50 hod.
7.55 hod.

13. Doporučujeme i před školou zachovávat rozestupy mezi žáky, obzvláště mezi žáky
různých ročníků.
14. Žáci přecházejí ze šatny ihned do své učebny.
15. Stravování ve školní jídelně probíhá v přesně určeném čase.
Třída
1. třída
5. třída
4. třída
2. třída a 3. třída

Časový interval
11.45-12.05
hod.
12.05-12.25
hod.
12.25-12.45
hod.
Od 12.45 hod.

16. Žáci do školy nenosí žádné předměty a hračky, které nesouvisí s výukou.
17. Provoz odpolední ŠD probíhá v příslušných odděleních.

V případě potřeby budou informace doplňovány a upravovány.
Bližší informace Vám poskytnou i třídní učitelé.

V Července 12. 5. 2021

Mgr. Vlasta Potužáková, ředitelka školy

