Informace k zahájení školního roku 2021/2022

1) Od 1. září 2021 se škola řídí souborem doporučení pro školy a školská zařízení
vzhledem ke COVID -19.
2) Od žáků, studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o
bezinfekčnosti.
3) Zaměstnanci školy, zákonní zástupci žáků, žáci a studenti s příznaky infekčního
onemocnění nemohou do školy vstupovat.
4) Žákovi, studentovi případně zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního
onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického
onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že
netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost,
poskytovatel pracovnělékařských služeb.
5) V případě, že se při příchodu projeví příznaky infekčního onemocnění, bude o této
skutečnosti neprodleně informován zákonný zástupce žáka a bude vyzván
k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy, zletilý žák, student opustí budovu školy
v nejkratším možném čase. V obou případech zákonný zástupce žáka, zletilý žák,
student kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
6) Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků, studentů příznaky
infekčního onemocnění (jako např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost,
bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu).
7) Každá osoba (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 aktuálním platném
mimořádném opatření MZD. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně
vyjmuty:
Osoby, které nemohou mít ze závažných důvodů nasazen ochranný prostředek, a jsou
schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny
mít nasazený jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je
v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně
uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích
cest.
8) Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
9) Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků, studentů ve dnech 1.9.,
6.9., 9.9.2021 neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. Testování
nepodstupují žáci, studenti, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po
očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění
covis-19 ) po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák,
student, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Pokud se žák, student screeningovému testu nepodrobí, bude se moci prezenční
výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZ (použití
ochrany dýchacích cest – respirátor FFP2, KN 95 po celou dobu pobytu ve škole, tzn.
ve třídě při výuce a ve společných prostorách). Uvedená opatření budou v platnosti
pod dobu trvání screeningového testování.

