Základní škola a Mateřská škola Slatinice,
příspěvková organizace

783 42 Slatinice 124
IČ: 709 98 400, tel.: 731143700, e-mail: referent@zsslatinice.cz

Vážení rodiče,
prosíme o přečtení následujících informací ohledně organizace začátku školního roku
v souvislosti s COVID -19
Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy
školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem
dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. V případě, kdy
jsou usazeni v jednotlivých třídách, ochranný prostředek mít nemusí.
Výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným
mimořádným opatřením.
Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první
test se provede 1. září - žáci 2.-9.ročníku, 2.září – žáci 1.ročníku a dále se testuje v termínech 6.
září a 9. září 2021. V případě testování dětí v přípravné třídě nebo přípravném stupni, žáků 1.-3.
ročníku 1. stupně ZŠ a žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je
umožněna asistence při provádění testu třetí osobou.

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.
Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky
účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
(použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.).
Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Více v příloze.
Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.
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