Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4

Informace k nástupu dětí a žáků do školy od 1. 9. 2021
Ve středu 1. 9. 2021 bude v 8:00 hod. před budovou školy zahájen školní rok 2021/2022.
Zákonní zástupci obdrží informace, které se budou týkat docházky dětí a žáků do školy.

U žáků proběhne dne 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 preventivní screeningové testování samoodběrem.
Žáci navštěvující ranní družinu budou testováni v družině.
V případě testování žáků školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna
asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít
souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
V případě, že výsledek testu bude pozitivní, škola informuje zákonného zástupce, ten si žáka
neprodleně ve škole vyzvedne. V případě dohody se zákonným zástupcem u starších žáků může
žák sám odejít domů. Škola vydá potvrzení, že test byl pozitivní, zákonný zástupce telefonicky
informuje o pozitivním testu ošetřujícího lékaře, ten rozhodne o podstoupení konfirmačního
PCR testu. Dále bude zákonný zástupce postupovat podle instrukcí lékaře nebo hygieny.
Důležité: Testování ve školách je jen pro bezpříznakové žáky. Pokud se někdo necítí dobře,
nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by zůstat doma, případně se obrátit
na svého lékaře.
Testování nepodstupují žáci, kteří:
•

prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid19)

•

splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně
dokončeném očkování)

•

doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit
za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd:
- použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském
zařízení, pokud nespadá do skupiny osob vyjmutých z této povinnosti
- nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních osob
- nesmí zpívat
- při konzumaci potravin a nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu
- uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování

Důležité: I nadále je nutné dodržovat ostatní režimová opatření.

