Vážení rodiče, milí žáci,
rádi bychom vás seznámili s tím, jak bude probíhat začátek školního roku 2021/2022. Ve škole aktuálně
probíhá rekonstrukce šaten u hlavního vchodu do ZŠ. Omluvte drobný stavební ruch.
Režim vstupu do školy
Hlavní vstup bude 1. 9. 2021 plně funkční k doprovodu a vyzvedávání dětí. Nefungují pouze šatny, kde
stále probíhají stavební práce.
- žáci 1. stupně se přezouvají za modrými dveřmi v budově ZŠ, kde jsou označené botníky
- žáci 2. stupně se přezouvají hned za červenými dveřmi u šaten a odnáší si boty v igelitce do tříd
Provoz ZŠ 1. 9. – 3. 9. 2021
1. září
Školu otevřeme v 7:30 hodin. Pro žáky 1. až 9. tříd probíhá výuka 8:05 - 8:45. Školní družina je po vyučování
v provozu do 16:30 hod. Rodiče prvňáčků zveme do tříd na slavnostní zahájení. Doprovázející rodiče
žádáme o dodržování hygienických pravidel (zakrytí úst a nosu respirátorem příp. nano rouškou po celou
dobu pobytu ve škole).
2. září
Výuka bez odpoledního vyučování, přesné informace obdržíte od třídních učitelů, 1. třídy výuka do 9:40.
3. září
Vyučování dle rozvrhu, 1. třídy výuka do 10:45.

Testování, hygienická a protiepidemická pravidla
Testování proběhne ve třech termínech: 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. Všichni žáci se otestují po příchodu do
tříd. Výjimku mají žáci 1. tříd, kteří se otestují až po slavnostním uvítání. Testy zn. Genrui a instruktážní
video najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4
Žáci, kteří se nemusí testovat:




po očkování (14 dnů od dokončeného očkování)
po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní)
případně může žák doložit negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (Ag test ne
starší 72 hodin, PCR test ne starší 7 dnů).

V případě, že se žák testování nepodrobí, bude se moci účastnit výuky za podmínek stanovených
Ministerstvem zdravotnictví ČR (nosí roušku nebo respirátor i při výuce, ve ŠJ sedí na vyhrazeném místě,
v tělocvičně necvičí, nezpívá, používá určené hygienické zařízení, při jídle musí být 1,5 m od ostatních).
Ve škole budeme nadále dodržovat všechna hygienická pravidla zabraňující šíření onemocnění covid-19
(dezinfekce a mytí rukou, časté větrání a úklid).
Ve společných prostorech školy platí nadále pro všechny povinnost ochrany nosu a úst pomocí roušek
nebo respirátorů.
Pevně věříme, že společnými silami vše opět zvládneme. Těšíme se na vás!
Za vedení školy Mgr. Jakub Karásek

