Pokyny k nástupu do školy 1. 9. 2021

Obecné pokyny
- škola je otevřena od 6,30 hodin (školní družina a dojíždějící), pro ostatní od 7,20 hodin
- při pobytu ve společných prostorách musí žáci nosit roušku nebo respirátor
- společné shromáždění žáků neproběhne, zahájení školního roku provedou třídní učitelé ve
třídách
- zároveň bude provedeno samotestování žáků 2. – 9. třídy
- po provedeném testování odcházejí žáci domů, od 2. září probíhá výuka dle rozvrhu, včetně
provozu školní jídelny a školní družiny
- vstup cizích osob do školy není povolen, kromě níže uvedených výjimek

Žáci 1. třídy
- žáci 1. třídy se první den netestují, testování bude provedeno 2. září
- doprovod žáků do třídy je možný, maximálně dvě doprovázející osoby na žáka (žákyni)
- doprovázející osoby musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazený respirátor a
dodržovat předepsané rozestupy od ostatních (1,5 m)
- po příchodu do školy si žáci vyhledají skříňku se svým jménem v šatně a ponechají si klíč,
který bude v zámku
- doprovod žáků v dalších dnech bude umožněn takto: 2. a 3. září doprovod do šatny,
maximálně jedna doprovázející osoba na žáka (žákyni), od 6. září odcházejí žáci do šatny
samostatně, doprovod je možný pouze ke vchodovým dveřím do školy

Testování žáků
- testování proběhne ve dnech 1. (2.), 6. a 9. září, další případné termíny budou upřesněny
- testování nepodstupují žáci, kteří předloží potvrzení, že:
- mají 14 dnů po plně dokončeném očkování
- prodělali onemocnění covid 19 (180 dnů od prvního pozitivního testu)
- absolvovali test v odběrovém místě s negativním výsledkem
- testování bude provedeno antigenními testy pro samoodběr, které dodá škola, vlastní
donesené testy nejsou povoleny

- u žáků 1. – 3. ročníku je povolena přítomnost třetí osoby u testování (zákonný zástupce
nebo jím písemně pověřená dospělá osoba) a to maximálně jedna osoba na žáka
- tyto osoby vyčkají před školou do zvonění v 7,40 hodin, poté mohou jít do třídy (po celou
dobu pobytu ve škole musí mít nasazený respirátor) a po testování (odevzdání testovací
karty) odcházejí opět před školu, kde mohou vyčkat na výsledek testu
- žáci, kteří se testování nezúčastní (na základě předložení písemného oznámení zákonných
zástupců) a neplatí pro ně výše uvedené výjimky, se mohou účastnit vyučování za přísnějších
režimových opatření:
- nosí respirátor nebo roušku po celou dobu pobytu ve škole (i při výuce ve třídě)
- nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, převlékají se s odstupem od ostatních a nesmí
používat sprchy
- nesmí zpívat
- používají pouze vyhrazené hygienické zařízení
- při konzumaci potravin a nápojů dodržují odstup 1,5 m od ostatních a musí sedět u
stolu nebo v lavici
- v případě pozitivního testu bude pozitivně testovaný izolován od ostatních, škola mu vydá
potvrzení o pozitivním testu a informuje zákonné zástupce o nutnosti vyzvednutí žáka a
absolvování kontrolního PCR testu

Žádáme zákonné zástupce, aby neposílali do školy žáky, kteří vykazují příznaky infekčního
onemocnění, pokud nejsou projevem chronického onemocnění.

Dále žádáme rodiče, aby ve dnech, kdy probíhá testování, byli do cca 8,30 hodin k dispozici na
uvedených telefonních kontaktech.

V případě dotazů nebo nejasností neváhejte vznést dotazy prostřednictvím Bakalářů, e-mailu
reditel@zssedlice.cz nebo na telefonním čísle 383 493 454 nebo 720 025 898.
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