INFORMACE PRO RODIČE ŽÁČKŮ NASTUPUJÍCÍCH DO 1. TŘÍD
Vás i Vaše děti budeme očekávat ve středu 1. září 2021. V případě příznivého počasí se, prosím, shromážděte na
ploše školního hřiště. Vstup z ulice Hraničářů zelenou bránou, kde budete rozdělení dle vaší třídy. Bude-li pršet,
vstoupíte do budovy školy hlavním vchodem, odkud budete nasměrování do příslušné místnosti. Vstup na školní
hřiště a budova školy budou přístupny od 7.40 hod. Od 8.00 hod. se uskuteční slavnostní přivítání prvňáčků za
přítomnosti třídních učitelek a vedení školy.
Ihned po ukončení úvodní části proběhne testování žáků na nemoc Covid-19. Žáci naší školy si provádějí
neinvazivní antigenní samotest z přední části nosu. Vaše asistence při samotestování je možná, umožníme Vám i
využití vlastního samotestu jiného, ale schváleného typu, který pořídíte na své náklady. V takovém případě nám
prosím předejte příbalový leták tohoto testu. Doprovod dítěte (rodič, zákonný zástupce) musí mít po celou dobu
pobytu v uzavřených prostorách školy (chodby, třída) nasazenou ochranu dýchacích cest (respirátor). Po
provedení testu nenásleduje žádná výuka a budete moci strávit zbytek dopoledne se svými dětmi.
Pokud nechcete testováním kazit slavnostní atmosféru prvního školního dne Vašeho dítěte, bude možné provést
test před začátkem vyučování dne 2. září. Z organizačních důvodů je pro nás však vhodnější první nabízená
varianta.
Další kola testování proběhnou v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září a doufejme, že budou poslední. Testováni
nebudou žáci, kteří prodělali nemoc COVID-19 a od jejich prvního pozitivního testu neuplynula doba delší, než 180
dnů a dále žáci, kterým byl proveden test na odběrovém místě. V obou případech je nutné tuto skutečnost doložit
příslušným certifikátem.
Žáci testovaní s negativním výsledkem nemusí v průběhu vyučování, pokud jsou usazeni na místě, používat
ochranu dýchacích cest formou roušek či respirátorů. Při pobytu ve společných prostorách (chodby, toalety, ...) je
nošení roušek povinné. Pokud zákonný zástupce žáka odmítne testování, žák se může výuky účastnit, ochranu
dýchacích cest však musí používat po celou dobu pobytu ve škole. Pokud zákonný zástupce žáka odmítá testování
i nošení roušek, nemohu přítomnost daného žáka v budově školy povolit.
Všechna zmíněná opatření platí po dobu provádění testování, podle jeho výsledků bude teprve rozhodnuto o
dalším postupu v době od 10. září.
Rozdělení žáků do prvních tříd bude vyvěšeno u vchodu do budovy školy v průběhu pondělka 30. srpna a
zveřejněno také na webových stránkách školy www.zsmikulov.cz. Seznam bude anonymizovaný podle veřejných
kódů přihlášek dětí k zápisu, které jste vyplňovali na jaře.
Ve čtvrtek 2. září a v pátek 3. září budou Vaše děti končit výuku v následujících časech: třída I.A v 11.10 hod. a
třída I.B v 11.20 hod. (v tuto dobu si můžete u hlavního vchodu do školy vyzvednout děti, které nechodí na oběd),
žáci přihlášení ke stravování půjdou pod vedením třídních učitelek obědvat a pak si je budete moci vyzvednout,
případně budou předáni do družiny.
Od pondělí 6. září již budeme dodržovat standardní rozvrh, kdy poslední vyučovací hodina končí v 11.40 hod.
V prvních dnech školního roku proběhne i schůzka rodičů žáků obou prvních tříd s jejich třídními učitelkami.
Konkrétní termín jejího konání Vám bude sdělen 1. září.
Těšíme se na setkání, v případě dotazů jsem k dispozici.
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