Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice
Záboří 105, 387 34 Záboří
Záboří: 7. 4. 2021
Počet listů:1
Počet příloh:0
Komu: Zákonným zástupcům žáků ZŠ a dětí v MŠ
Věc: Obnovení prezenční výuky v MŠ a ZŠ
Vážení rodiče,
z rozhodnutí vlády ČR a MŠMT bude od pondělí 12. 4. obnovena prezenční výuka v MŠ a
ZŠ. Přináším Vám prozatím první základní informace týkající se nástupu žáků a dětí do školy
a povinného testování.
Od pondělí 12.4. je umožněna v MŠ docházka pouze předškolních dětí. Mladší děti zatím
školku navštěvovat nemohou.
Od stejného data mohou nastoupit i žáci 1. stupně ZŠ v tzv. rotaci, tzn. že jeden týden budou
žáci jedné třídy ve škole a další se budou vzdělávat distančně. Od pondělí 12. 4. se budou
prezenčně vzdělávat žáci 4. a 5. ročníku (1., 2., 3. třída distančně), od 19. 4. žáci 1., 2. a 3.
třídy prezenčně (4. a 5. tř. distančně). Od 12. 4. je rovněž umožněna účast žáků na skupinové
konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich
potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky. Tyto konzultace
budou probíhat po dohodě se školou v max. počtu 6 žáků v jedné skupině a po předchozím
testování.
Podmínkou pro vstup do MŠ i ZŠ je podstoupení antigenního testu 2x týdně ve škole, test si
provádí dítě samo. Pokud dítě test neabsolvuje, nebude se moci prezenčně vzdělávat. Dítě
nemůže být nuceno k účasti na testování a odmítnutí testu nebude sankcionováno. Důsledkem
odmítnutí testování je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Pro tohoto žáka již
nebude k dispozici plnohodnotná distanční výuka. K testování se může dostavit dítě či žák
pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Dětem v předškolním
vzdělávání a žákům 1.-3. ročníku je umožněna při testu asistence třetí osoby.
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci
a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto
skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z
laboratoře v listinné či elektronické podobě atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se
účastní testování dle harmonogramu školy.
V mateřské škole nejsou děti povinné nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu, v ZŠ
musí žáci nosit alespoň chirurgickou roušku či respirátor.
Provoz školky bude probíhat v běžném režimu, školní jídelna bude poskytovat obědy žákům
na prezenční i distanční výuce. Školní družina bude v provozu od 6.15. do 15.30 hod.
Kompletní dokumentaci najdete na stránkách ministerstva školství na následující adrese:
https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021.
Další informace včetně rozvrhu a podrobností k testování budeme co nejdříve zveřejňovat,
sledujte prosím stránky školy.
Přeji pevné zdraví a těším se na naše žáky!
Mgr. Michal Gutwirth
Ředitel ZŠ a MŠ Záboří, okres Strakonice
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