INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
První den ve škole
Vyučování začíná ve středu 1. září 2021 v 8 hodin přivítáním všech žáků na zahradě
ZŠ. Výuka bude ukončena v 8.45 hod.
1. 9. 2021 proběhne první testování na COVID-19 ve třídách bez přítomnosti rodičů
(u prvňáčků je možnost přítomnosti rodičů po prokázání negativním testem nebo
certifikátem o očkování, případně dokladem o prodělaném onemocnění covid -19 (po
dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid – 19)).
Školní jídelna tento den nevaří. Školní družina funguje až od 2. 9. 2021.
Výuka v ZŠ ve dnech:
2.9. a 3. 9. čtyři vyučovací hodiny
Od 6. 9. 2021 je výuka podle rozvrhu hodin.

Dne 8. 9. v 16.00 se uskuteční třídní schůzky rodičů žáků.
Organizace školního roku 2021/2022
1.
2.
3.
4.
5.

třída - Mgr. Dita Szabó
třída – Mgr. Lenka Janková
třída – Mgr. Eva Havlová
třída - Mgr. Veronika Šimanová
třída – Mgr. Ilona Formelová
Vybrané předměty - Mgr. Václava Brunclíková, Barbara Smutná

Informace pro rodiče
Metodikou MŠMT byla stanovena opatření pro ochranu před onemocněním COVID
19.
Testování
Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí
3krát po sobě, první test se provedeme první školní den. Další testy proběhnou 6. a
9. září. Použity budou neinvazivní antigenní testy pro samoodběr zn. GENRUI.
Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně
dokončené očkování nebo po prodělaném onemocnění covid -19 (po dobu 180 dní
od prvního pozitivního testu na covid – 19).

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu.
Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální
ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25
pozitivních testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů.
Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně.
Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na
lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.
Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:
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 – respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např.
FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN
14683+AC
Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný
prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským
potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen 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 jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně
platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při
konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení)
Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se
na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít
povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a
školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto
neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).
Další informace ke školnímu roku 2021/22 budou průběžně zveřejňovány na web.
stránkách školy a na nově zřízené FB stránce Základní škola Kozolupy.
Škola od září 2021 bude pracovat v systému škola online. Podrobnější informace o
systému získáte od třídních učitelů a z informačních kanálů v průběhu září.

Nabídka kroužků
Nabídka kroužků bude zveřejněna
epidemiologická situace umožní).

v průběhu

měsíce

září

(pokud

realizaci

Poskytování poradenských služeb ve škole

Poradenské služby zajišťuje ředitelka školy ve spolupráci se speciálním pedagogem,
metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými
pracovníky.
Informace pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Pokud rodiče chtějí požádat ředitelku školy o výuku podle individuálního
vzdělávacího plánu, doloží písemnou žádost nejpozději do 30. září. Při posuzování
žádosti se vychází z doporučení odborného školského pracoviště (pedagogickopsychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum), ve kterém doporučují
výuku podle IVP po dobu platnosti odborného posudku.

