Informace k opatřením ve výuce od 1. 9. 2021
MILÍ ŽÁCI, MOC SE NA VÁS TĚŠÍME!!! PŘIJĎTE DO ŠKOLY S DOBROU NÁLADOU!!!

Nový školní rok je provázen hygienickými pravidly stanovenými Ministerstvem zdravotnictví
ČR a doporučeními MŠMT, v plném znění jsou dokumenty dostupné na internetu ministerstev
i na školních internetových stránkách.
Obecně z dokumentů vyplývá, že se všichni musíme snažit předcházet přenosu a šíření nemoci
Covid-19. Velmi stručně - platí většina opatření z minulého roku, aktuálně pak následující:
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ I ZAMĚSTNANCŮ









3 x v září: 1. 9., 6. 9. a 9. 9. – testování žáků proběhne 1. 9. ve třídě, v následujících termínech
ve třídě nebo na praxi; v případě příchodu do školy v dalších dnech se žák povinný testováním
dostaví na recepci školního bazénu ve všech třech termínech kopírujících model testování
zaměstnanci povinní testováním se testují ve shodných termínech jako žáci – vrátnice
mezi testovanými žáky je nutné dodržet rozestup cca 1,5 metru
Netestují se – žáci a zaměstnanci s ukončeným očkováním (14 dnů po plně dokončeném
očkování), žáci 180 dnů po prodělaném onemocnění Covid-19, žáci s aktuálně platným
potvrzením o negativním výsledku testu z odběrového místa
je test pozitivní? – izolace žáka, potvrzení pozitivity, odchod domů, povinné kontaktování
ošetřujícího lékaře
žák odmítne testování? – musí dodržovat zvláštní pravidla – např. respirátor po celou dobu
vyučování, zákaz cvičit, zpívat, oddělení od ostatních při jídle, od všech 1,5 m...

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST





respirátor na ústech a nosu je povinný ve všech společných prostorách školy a DM
výjimky z nošení respirátoru mají žáci s poruchou intelektu, autisté, žáci s písemným
doporučením lékaře apod.
respirátor nemusí být nasazen – během jídla a pití, během vyučování při sezení v lavici, v pokoji
DM
žák odmítne test i respirátor – nemůže se účastnit výuky

VĚTRÁNÍ, OHLEDUPLNOST, HYGIENA







osobní a provozní hygiena – časté mytí rukou, dezinfekce rukou, dezinfekční úklid, odstup
oddělené kolektivy tříd, nemíchání skupin žáků
zákaz vstupu osobám s příznaky infekční nemoci
v případě zdravotních potíží v průběhu vyučování platí – použití respirátoru, oznámení stavu
učiteli, který kontaktuje rodiče nebo zletilého žáka pošle domů, žák kontaktuje svého lékaře
zásada kašlání a kýchání do kapesníku – vyhodit a umýt si ruce
průběžně větráme v co největším rozsahu

S přáním pevného zdraví

Mgr. Ivana Jírů, ředitelka školy

