Vážení rodiče,
testování pro žáky přítomné od 12. 4. 2021 je povinné s vyjímkou žáků, kteří v posledních 90
dnech onemocnění covid prodělali /počítá se doba 90 dnů od 1. pozitivního testu/, ale ti se
musí prokázat lékařským potvrzením.
Pokud s testováním nesouhlasíte, ponecháte si dítě doma, úkoly Vám budou zasílány
v písemné podobě, nebude však pro něho probíhat distanční výuka. Základní informace o
testování budou vyvěšeny na hlavních dveřích.
V naší škole se bude testovat antigenními testy LEPU /tj. zasunutím výtěrové tyčinky do obou
nosních dírek/. Testování je jednoduché, děti ho většinou zvládnou samy nebo jim poradí
přítomné paní učitelky. S dětmi 1.-3. třídy mohou být u testování přítomni i rodiče. Testování
bude probíhat v testovací místnosti v přízemí školy vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Žáci, kteří potřebují nutně ranní družinu, se dostaví do školy v čase od 6:30 do 7:00 hod,
převléknou se a přezují a zazvoní u mříže, test provedou s paní vychovatelkou.
Ostatní děti přijdou do školy v tyto dny v čase od 7:15 do 7:30 hodin a vyčkají u vchodu, až
budou vyzvány ke vstupu do testovací místnosti. Do této doby se nepřezouvají ani nesvlékají.
Výsledky budou zaznamenávány na kartu žáka a posléze do testovacího archu.
V případě pozitivity v pondělí bude žák po informování zákonných zástupců poslán domů,
ostatní žáci z jeho třídy pokračují na výuku. Pokud bude žák pozitivní ve čtvrtek, odchází domů
celá jeho třída, opět budete informováni. V případě pozitivity bude žákovi vystaveno potvrzení
a informace se podstoupí dětskému lékaři, který Vás odešle na další testy a rozhodne o dalším
postupu.
Chci Vás požádat o spolupráci při osvětě dětí, aby k záležitosti pozitivního testu přistupovaly
citlivě, testovanému žákovi se nijak nevysmívaly, protože se tato záležitost může příště týkat i
jeho.
Pokud by dítě nastoupilo do školy později /ten den např. v 10 hodin nebo až v úterý, atd./
bude podrobeno testu tento den. Žádáme proto aby děti dodržovaly vymezené časy příchodu
do školy, aby se nezdržovala navazující výuka.
Samotná výuka bude probíhat od 8 do 12 hodin tak, aby, docházelo co nejméně ke střídání
učitelů a prostor. V pondělí přinesou žáci veškeré učení do školy, aktuální rozvrhy jednotlivých
ročníků budou vyvěšeny na Teamsech.
Vzhledem ke snaze se pohybovat co nejvíce venku, doporučujeme, aby děti měly ve škole
náhradní oblečení.
Rodiče žádáme, aby nechodili do horních prostor školy a vyřizovali své záležitosti u mříže.
Ve školní jídelně se budou žáci pohybovat kromě konzumace jídel také se zakrytými ústy
/respirátor, chirurgická rouška, nesmí být rouška látková/, stejně jako ve škole, a budou sedět
na vyznačených místech.
Zájmová činnost zatím probíhat na škole nebude.

Ještě jednou Vás žádáme o zvážení potřeby školní družiny,a kdo jste tak ještě neučinil,
nahlaste, zda dítě do ní chodit bude/tj. ráno, odpoledne do 14 hod nebo 15:30 ho d/, pro lepší
organizační řešení.

Se svými dotazy se můžete obracet na tel. 777595586 nebo 326921577, prostřednictvím
programu Teams nebo na e- mail: skola@skolajivina.cz

