Začátek školního roku 2021/2022
Vážení rodiče,
na základě již dostupných Covidových opatření, Vám poskytujeme základní informace
v několika bodech, k průběhu prvního školního týdne, potažmo týdne následujícího. Věnujte
tomuto sdělení, prosím, patřičnou pozornost.
Podrobné informace jsou přiloženy v dokumentu vydaném MŠMT.
V případě dalších informací se obracejte na třídní učitelky, případně kontaktujte školní
email: zs-chvalenice@volny.cz

1. září se všichni žáci scházejí ve škole, najdou si své místo v šatně, převlečou
se, přezují a odebírají se do svých tříd!
§

Žáky prvního ročníku čeká slavnostní zahájení a seznámení se v nové, 1. třídě.
Společně s druháky budou přivítání v 8:00. Testování neinvazivními antigenními testy
proběhne ve čtvrtek 2. září, již dle „rozvrhu“ v 7:30 (pro první i druhý ročník).
Vzhledem k možnosti výběru testování a příjemnějšímu vstupu do nového školního
roku, jsme využili možnosti testovat až druhý školní den.
!!! U testování mohou být přítomni rodiče (zákonní zástupci) – s ochranou úst
(rouška, respirátor), tzn. – i druhý školní den je povolen vstup rodičů až do třídy, kde
s testem mohou svému dítěti vypomoci.

§

Žáci druhé třídy, tzn. 3., 4. a 5. ročníku, se po příchodu do školy otestují již 1. září,
v 8:00 – ve třídě, každý ve své lavici, bez asistence rodičů, pod dohledem třídní
učitelky. Přivítá je jejich třídní učitelka, která svým žákům předá veškeré důležité
pokyny a informace.

§

Ve společných prostorách školy je povinnost nosit ochranu úst (rouška, respirátor).
Ve třídách mohou děti roušky odložit do uzavíratelného sáčku a ponechat je v něm,
dokud neopustí třídu.

§

Další testování všechny žáky čeká v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září. Testování
proběhne ve třídách pod dohledem třídních učitelek. Při testování 1. a 2. ročníku
mohou opět asistovat rodiče.

§

Ve společných prostorách školy (chodby, šatna, atp.) jsou všechny dospělé osoby
povinny nosit ochranu úst (rouška, respirátor). Mohou na nezbytně nutnou dobu
doprovodit své děti do budovy školy.

§

V případě absence při testování v testovacích dnech, je povinnost děti otestovat
v den následující.

§

V případě pozitivně testovaného žáka je školou vystaveno písemné potvrzení a
v doprovodu zákonného zástupce bude odeslán k dalšímu vyšetření.

§

První školní dny děti seznámíme s hygienickými pravidly, školním řádem a pravidly
bezpečnosti. K dispozici budou základní hygienické potřeby, dezinfekce a jednorázové
utěrky (vlastní ručníky využívat nebudeme).

