Informace pro žáky 2. stupně ZŠ a jejich zákonné zástupce.
Na základě jednání vlády ČR je od 3.5.2021 umožněna docházka do základní školy žákům 2.
stupně. Žáci 2. stupně budou vzděláváni formou rotační výuky (týden ve škole, týden doma)
následujícím způsobem:
-

V týdnu od 3. 5. 2021 jsou prezenčně (ve škole) vzděláváni žáci 6. a 7. ročníku. Žáci 8.
a 9. ročníku jsou vzděláváni distančně (doma).
V týdnu od 10. 5. 2021 jsou prezenčně vzděláváni žáci 8. a 9. ročníku. Žáci 6. a 7.
ročníku jsou vzděláváni distančně.

V následujících týdnech se ročníky 2. stupně budou střídat ve výuce ve shora uvedeném
schématu. Školní stravování je zajištěno pro žáky vzdělávané prezenčně i distančně za
dodržení opatření stanovených v předchozím období. Žáci a zaměstnanci školy, kterým je
umožněna osobní přítomnost ve škole, se každé pondělí a čtvrtek podrobí neinvazivnímu
testování formou samotestování na přítomnost viru Covid 19. K testování jsou používány
centrálně dodávané testy Singclean. Všechny osoby přítomné ve škole (žáci, zaměstnanci
školy, zákonní zástupci) si při pobytu ve škole kryjí nos a ústa ochranným prostředkem,
kterým je respirátor FFP2, KN 95 nebo obdobný prostředek, který brání šíření kapének.
Bližší a podrobnější informace pro žáky, zákonné zástupce, zaměstnance jsou uvedeny na
stránkách MŠMT
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole (druhé video a druhý instruktážní leták)
Podrobit testování se nemusí osoba, která doloží, že:
a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které
byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů,
c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
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