Vážení rodiče, milí žáci,
protože nás v následujícím týdnu čeká náročný program, přináším vám nyní některé informace
podrobněji.
Informace ke screeningovému testování na onemocnění covid-19:
a) po příchodu do školy mají všichni žáci i zaměstnanci nasazenu roušku/respirátor až do
výsledku testu,
b) po celou dobu ranní družiny mají děti nasazenu roušku/vychovatelka respirátor + budou
děti z různých tříd rozesazeny alespoň 1,5 m od sebe (lze využít prostor haly) – cílem
je zabránit případné nutnosti karantény,
c) testování nemusí postupovat žáci a zaměstnanci s dokončeným očkováním, prodělaným
covidem-19 v posledních 180 dnech nebo s doloženým negativním výsledkem testu
z odběrového místa (antigenní test platný 24 hodin, PCR test platný 72 hodin); pokud
se však takoví žáci a zaměstnanci testovat chtějí, tak mohou (ŘŠ doporučuje),
d) pokud se žák s povinností testování odmítne testovat, tak:
- musí nosit roušku i po dobu výuky (s výjimkou cvičení a zpěvu s rozestupem
2 metrů od ostatních),
e) testování ve třídách provádějí vyučující 1. vyuč. hodiny,
f) pozitivně testovaní žáci přecházejí ihned do izolace:
- budou kontaktováni rodiče, ti by následně měli kontaktovat pediatra jejich dítěte
k vyžádání si potvrzovacího PCR testu,
g) oddělení ŠD se odpoledne spojují dle přímé pracovní povinnosti jednotlivých paní
vychovatelek,
h) první informace o výskytu onemocnění poskytují rodičům třídní učitelé, oficiální
informaci s pokyny hygienické stanice zveřejňuje ředitelka školy – naleznete je na
třídních webových stránkách + na školních rodičovských emailech (upozorňuji, že
informace hygienické stanice dostáváme někdy s velkým zpožděním, v takovém případě
se řídím platnou metodikou)
i) jak jste jistě již zaznamenali v médiích, testování má probíhat každé pondělí až do
února, pokud se něco změní, budeme informovat.
Přípravy vánočních trhů, jejich organizace:
V úterý 23. listopadu budou třídy od 1. do 5. vyučovací hodiny se svými třídními učiteli
a asistentkami připravovat výrobky na vánoční trhy. Vzhledem ke stavu příprav
a epidemiologické situaci jsme se rozhodli trhy uskutečnit ve venkovních prostorách před
školou a prosíme vás všechny, abyste dodržovali tato opatření:
1) všichni dospělí budou mít ochráněna ústa a nos respirátorem, děti rouškou (s výjimkou
vystoupení),
2) doporučujeme (pokud je to možné), aby z rodičů dětí trhy navštívili ti z vás, kteří jsou
očkováni nebo negativně otestováni,
3) pokud se trhů nemůžete nebo nechcete zúčastnit, zvažte prosíme jinou možnost podpory
jejich charitativního záměru (lze se dohodnout s třídní učitelkou a výrobek si zakoupit
zasláním finančního příspěvku po dítěti).
Těším se na setkání s vámi v sobotu na vánočních trzích a přeji vám všem pevné zdraví.
Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy

