Základní škola Habartov, Karla Čapka 11 9
okres Sokolov
Pravidla a informace k provozu školy od 29. listopadu 2021
Vážení rodiče,
Dne 18. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ZDE, k testování dětí v přípravných třídách a žáků v základních
školách, které stanovuje následující:
•

Preventivní
testování
dětí
a
žáků
ve
školách
bude
plošně
pokračovat
i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně
každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude
prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první
vyučovací den v týdnu.

Testování všech našich dětí a žáků proběhne pod vedením pedagogických pracovníků
v kmenových třídách. Začátek testování je stanoven v
vyučování dle rozvrhu.

740,

aby mohlo být v 800 zahájeno

Žáci 6. A a 6. B mají odlišný režim, protože odjíždí na plavání. Organizační informace žákům
a rodičům předali třídní učitelé.
Testování probíhá samoodběrem – to znamená, že si test pod vedením zaměstnanců školy
provedou žáci sami. V případě pozitivního výsledu bude žák izolován od ostatních osob
do izolační místnosti a zde vyčká na příchod zákonných zástupců, které škola ihned kontaktuje.
Testujeme antigenními testy Genrui a SEJOY.
Testování nepodstupují děti a žáci, kteří:
a) splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném
očkování)
b) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu
na covid-19),
Výše uvedené skutečnosti je nutné písemně doložit třídnímu učiteli.
Nadále platí pravidla pro používání ochranných prostředků dýchacích cest:
Děti a žáci nosí ochranný prostředek dýchacích cest ve společných prostorech školy, v případě,
kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech dětí
a žáků).
Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky
účastnit, ale za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:
•
•
•
•

povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při
výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není
možné dodržet rozestup 1,5 metru
nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob
a nesmí použít sprchy,
nesmí zpívat,
při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek
dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,

Základní škola Habartov, Karla Čapka 11 9
okres Sokolov
Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost
na vzdělávání.
V Habartově dne 24. listopadu 2021
Mgr. Václav Riedl, ředitel školy

