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Informace pro rodiče, zákonné zástupce žáků
na listopad
• Screeningové testování žáků Ag testy dne 8. 11. a 15. 11. 2021 od 6:30 do 7:30
v prostorách školní družiny
Zajistí: N. Konečná, M. Petřeková, D. Jakšíková, P. Ondryášová, J. Basel
Vzhledem k opětovnému progresu onemocnění COVID -19
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Je potřeba dodržovat hygienická pravidla
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci zúčastnit prezenční výuky za
speciálních podmínek- po celou dobu pobytu ve škole bude mít nasazenou ochranu dýchacích cest a
zákaz některých aktivit- zpěv a pohybové aktivity
Tělesná výchova bude probíhat pouze ve venkovních prostorách
Žákům s pozitivním výsledkem antigenního testu nebude umožněna přítomnost na prezenční výuce
(zákonný zástupce bude ihned informován a vyzvedne si své dítě, to bude umístěno do izolační
místnosti v budově školy)
Pokud žák nebude v době testování přítomen ve škole, provede se jeho testování bezprostředně po
návratu do školy
Nadále platí nošení ochrany dýchacích cest ve společných prostorách školy
Zákonným zástupcům, rodičům a jiným osobám bude vstup do budovy školy omezen jen na dobu
nezbytně nutnou a to po telefonické domluvě
U nařízené karantény se bude posuzovat míra rizika, karanténní opatření bude nařízeno KHS
V době, kdy bude žák v karanténě si není možné brát obědy ze školní jídelny, je potřeba odhlásit
žáka ze školního stravování na m. č. 739 587 806
Změny rozvrhů hodin po dobu plaveckého výcviku v jednotlivých třídách - od 15. 11. 2021
Dohled nad žáky bude v době testování na jednotlivých patrech zajištěn již od 7:00 hodin
Mezigenerační spolupráce … sázení stromků s prarodiči přesunuto na 11. a 12. 11. 2021
Výchovné koncerty v ZUŠ… možnost účasti jen za podmínky, že bude sál vyhrazen pouze pro žáky
naší školy
Zrušení účasti na Planetě Země- Madagaskar pro 3. – 5. ročník, Janíkova stodola … 3. 11. 2021
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