ZŠ A MŠ SUPÍKOVICE
POKYNY K NÁSTUPU DO ŠKOLY VZHLEDEM
K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI
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školní rok začíná 1. září v 7:30 příchodem dětí do školy
příchod do školy, čas vstupu do budov apod. nebude podléhat žádné regulaci
upozorňujeme, že osoby, které budou vykazovat příznaky infekčního onemocnění, nebudou do
budov školy vpuštěni
společné slavnostní zahájení se konat nebude
od žáků nebude vyžadováno žádné prohlášení o bezinfekčnosti
žáci budou 1., 6. a 9. září ráno testováni antigenními testy (stejnými jako v minulém roce)
u testování žáků 1. – 3. třídy mohou být přítomni zákonní zástupci nebo jimi písemně pověřené
osoby
testování se nezúčastní žáci, kteří předloží potvrzení, že:
o mají ukončeno očkování nejméně 14 dnů před nástupem do školy
o prodělali onemocnění COVID a jsou ve lhůtě 180 dnů od prvního pozitivního testu
o předloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě
pokud dítě nebo jeho zákonní zástupci odmítnou testování, dítě se bude moci prezenční výuky
zúčastnit s ochranou dýchacích cest (chirurgické roušky či respirátory, plátěné a doma šité
roušky nejsou povoleny) po celou dobu pobytu ve škole i při venkovních aktivitách, dítě nebude
smět cvičit ve vnitřních prostorách, zpívat a bude podléhat dalším omezením například ohledně
stravování, WC atd.
všichni - i negativně testovaní žáci - jsou povinni nosit zdravotnické roušky či respirátory ve
společných prostorách školy – chodby, WC atd.; tato povinnost platí i při vstupu do budov školy
žákům, kteří budou mít pozitivní test, nebude umožněna osobní přítomnost na prezenčním
vzdělávání; nebude ale probíhat on-line výuka
stravování žáků bude probíhat v obvyklou dobu za zpřísněných opatření
školní družina bude od 9. září probíhat v normálním režimu

Žádáme rodiče i žáky, aby dodržovali všechna hygienická opatření, která budou ve škole
realizována, zejména zvýšená hygiena, nošení roušek, omezení pohybu ve škole, zákaz vstupu třetích
osob bez schválení ředitelkou školy atd.
O dalších opatřeních a případných změnách v nich vás budeme včas informovat. Sledujte
elektronickou žákovskou knížku, webovou a facebookovou stránku školy. V případě potřeby nás
kontaktujte.

