
PROVOZ OD 1. 9. 2021

- Prezenční výuka je umožněna všem žákům, za podmínek nastavených mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví. To je pro školu právně závazné.

- Ve společných prostorách je povinné zakrytí dýchacích cest (žáci do 15 let zdravotní
rouška či respirátor odpovídající FFP2 či nanorouška), dospělí pouze respirátor
odpovídající FFP2 nebo srovnatelný ochranný prostředek. Látková rouška
neodpovídá platným požadavkům.

- Ve třídě se v případě, kdy jsou žáci usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká
se to všech dětí a žáků, kteří se podrobili testování).

- Dítěti/žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn
vstup do školy pouze v případě, prokáže-li lékařským potvrzením, že netrpí infekční
nemocí.

Zahájení
- Dne 1. září bude vstup do školy umožněn kromě žáků pouze doprovodu žáků 1.

ročníku.
- Organizačně bude první školní den v ZŠ zakončen v 8,45 h.
- Hromadné zahájení školního roku nebudeme z provozních důvodů organizovat.
- Školní družina zahájí činnost 2. 9. v 7.00hodin.
- Ve čtvrtek 2. 9. končí pro 2. -5.ročník výuka 4. vyučovací hodinou, 1. ročník bude

končit svačinou.
- Od pátku 3. 9. probíhá výuka dle rozvrhu.
- Tv bude uskutečňován dle počasí venku. Povinný je cvičební oděv.

Screeningové testování

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků formou
samotestováním. Screeningové testování bude probíhat na základě mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví, která jsou pro školu závazná.

1. test se provede 1. září (3., 4., 5.  ročník ve třídě),
Žáci 1. a 2. ročníku budou testováni 2. 9. ve třídě.

2. test všech žáků v kmenových třídách v pondělí 6. září
3. test všech žáků ve čtvrtek 9. září 2021 v kmenových třídách.

Tím bude screeningové testování v danou chvíli ukončeno.
.

- Děti a žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a současně se
na ně nevztahuje žádná z výjimek jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole
nosit respirátor/zdravotní roušku. Neúčastní se zpěvu a cvičení v tělocvičně.



- Žákovi, který odmítne testování i nošení ochranného prostředku škola nemůže v
souladu s mimořádným opatřením umožnit osobní přítomnost, jinak by nařízení
Ministerstva zdravotnictví porušila.

- Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost
po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném
onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v
odběrovém místě.

- V testovacích dnech jsou žáci povinni nosit ochranu dýchacích cest do doby
provedení antigenního testu s negativním výsledkem.

- V případě podezření na infekční onemocnění bude informován zákonný zástupce,
který si své dítě bezodkladně vyzvedne, obdrží potvrzení ze školy a kontaktuje
pediatra, jenž rozhodne o dalším postupu.

- Návrat pozitivně testovaného žáka je umožněn pouze po předložení negativního
PCR testu nebo lékařského potvrzení o ukončení karantény

V případě dotazů týkající se provozu a organizace školy lze kontaktovat ředitelku
prostřednictvím e-mailu: reditelna@zskrusovice.cz.
S dotazy a připomínkami týkajícími se opatření, která jsou pro školu závazná, se
obracejte na příslušné Ministerstvo zdravotnictví.

Více informací najdete na https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/.
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