Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice
Záboří 105, 387 34 Záboří
Záboří: 29. 8. 2021
Počet listů:1
Počet příloh:0
Komu: Zákonným zástupcům žáků ZŠ a dětí v MŠ
Věc: Organizace výuky od 1. 9. 2021
Vážení rodiče,
přináším Vám základní informace týkající se nástupu žáků a dětí do školy od 1. 9. 2021 a
povinného testování žáků.
Nový školní rok začíná ve středu 1. 9. 2021 v 7.30. Žáci se budou před nástupem do školy
testovat antigenními testy. Výjimkou bude 1. ročník, jehož žáci se otestují až následující den,
ve čtvrtek 2. 9. 2021. Žákům v 1. – 3. třídě mohou při testování asistovat rodiče.
Testovat se nemusí ti žáci, kteří:
a) jsou 14 dní po plně dokončeném očkování (doloží certifikátem)
b) prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na
covid-19 – předloží potvrzení od lékaře)
c) doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
Ve společných prostorách školy (chodby, WC …) musí mít žáci nasazenou ochranu
dýchacích cest, ve třídách respirátory či roušky mít nemusí. Pokud žáci odmítnou antigenní
test, musí nosit roušku či respirátor ve všech prostorách školy včetně tříd. V případě, že je žák
odmítne nosit, nebude se moci zúčastnit prezenční výuky.
Testování se bude opakovat 6. a 9. září. Ve dnech testování je nutné, aby se žáci dostavili
do svých tříd nejpozději v 7.10. Žáci, kteří přijdou dříve, se otestují ve školní družině či
školním klubu.
V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák izolován od ostatních
osob, škola informuje neprodleně zákonného zástupce žáka, který si své dítě co nejdříve
vyzvedne. Poté kontaktuje dětského lékaře, se kterým bude konzultovat další postup –
potvrzující PCR test.
Ve středu 1. září bude výuka probíhat pouze 1. vyučovací hodinu, družina bude v provozu
od 6.15 do 15.00. Od 2. září již bude školní družina v běžném režimu od 6.15 do 16.00.
Žáci se mohou stravovat již od 1. září, je ale nutné, aby rodiče přihlásili oběd na tento
den do 31. 8. do 13 hodin na tel. čísle 383 49 44 20.
Prosíme rodiče, aby v případě příznaků respiračního onemocnění neposílali své děti do
školy.
Ve škole budou samozřejmě dodržována doporučená hygienická pravidla (časté větrání,
dezinfekce rukou, předmětů…).
Kompletní manuál MŠMT k zahájení školního roku najdete zde:
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-atestovani.pdf
Další informace včetně rozvrhu budeme co nejdříve zveřejňovat, sledujte prosím stránky
školy.
Přeji pevné zdraví a těšíme se na naše žáky!
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