Informace k zahájení školního roku 2021/2022
v ZŠ Ratíškovice od 1. září 2021
vzhledem ke COVID-19

INFORMACE PRO ŽÁKY A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
Výchozí dokument:
Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke
COVID-19 – provoz a testování. MŠMT ČR, č.j. MŠMT-6329/2021-41, ze dne 17. 8. 2021.
 Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do
budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 Je vhodné věnovat zvýšenou pozornost příznakům infekčního onemocnění u žáků již
při příchodu do školy.
 Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných
prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, tj. respirátorem
nebo rouškou.
 Doporučuje se minimalizovat kontakt mezi žáky různých tříd a skupin, zejména
v období září 2021.
 Každý je povinen si po příchodu do budovy dezinfikovat ruce pomocí automatického
dávkovače dezinfekce.
 Ve třídách je důležitým preventivním faktorem časté a intenzivní větrání učeben.
 Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití
 Ve školní jídelně není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů
z hromadných zásobníků. Strávníci jsou usazeni tak, aby byl mezi nimi odstup
alespoň 1,50 metru.
 Žáci – strávníci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, musí mít při konzumaci
vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor.
 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je
škola povinna postupovat podle pokynů KHS.
 Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se
o omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata za školní družinu se platí.

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po
sobě, první test se provede 1. září nebo pokud škola rozhodne, tak se první test
provede druhý den školního vyučování (možnost rozhodnout o začátku testování
v druhý den školního vyučování se týká pouze přípravných tříd a prvních ročníků),
a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. (viz str. 11 dokumentu)
V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po
celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku. (viz str.
14 dokumentu)
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Netestují se 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.
Žákovi, který odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku
(a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti
nosit respirátor či roušku), v takovém případě škola (školské zařízení – ŠD) nemůže
v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit osobní
přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. (viz str. 20 dokumentu)

IZOLAČNÍ MÍSTO:
Zádveří nových dílen v přízemí budovy.

Ratíškovice, dne 30. 8. 2021

PhDr. Josef Hanák, v.r.
ředitel školy
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