Základní škola, Praha 8, Libčická 10
se sídlem Libčická 10/658, Praha 8 – Čimice, IČO: 60461811
Tel.: 233551798, e-mail: reditelka@zslibcicka.cz

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás informovala o organizaci zahájení školního roku 2021/2022 a k přijatým
opatřením MŠMT ke covidu 19:
1. Nástup do školy 1. 9. 2021:
- Žáci 2. – 9. tříd přichází v 7,40 – 7,55 do svých kmenových tříd. Ve společných prostorách
školy mají respirátor/ roušku. V 8.00 – 8.45 bude probíhat zahájení školního roku ve
třídách a zároveň testování žáků neinvazivními PCR testy (žvýkací) pod dohledem třídních
učitelů.
- Žáci 2.- 3. tříd mohou využít možnosti otestovat se za přítomnosti rodičů v altánu (od
7.30 – do 7.55).
- Rodiče testovaných žáků obdrží výsledky PCR testů prostřednictvím mailové adresy / sms
zprávy do 24 hodin od AeskuLab (nutný podepsaný souhlas rodičů – viz příloha).
- Certifikát o výsledku testu bude ke stažení na ocko.uzis.cz
Škola proto již potvrzení nevydává.
- Zahájení 0.A–1.A, 1.B:
- 0.A vstupuje v 8.00 vchodem pro školní družinu (dítě s rodiči, všichni mají
respirátor/roušku).
- 1.A, 1.B slavnostní zahájení proběhne ve venkovním atriu v 9.00 vstup hlavním vchodem
(všichni mají respirátor/roušku).
- Žáci 0. A, 1. A, 1. B budou testováni 2. 9. 2021 za přítomnosti rodičů v altánu (7.30 – 1.
A, 7.45 – 1.B), 0.A – 7.30 – vstup družinou – testování ve své třídě.
- Pokud se žáci nebudou 1. 9. 2021 a 8. 9. 2021 testovat ve škole PCR testy (z důvodu
nepřítomnosti, nemoci atd.), je žák povinen nosit roušku / respirátor, nebo si zajistí
testování individuálně.
(termín: „netestovaní žáci“ – se nevztahuje na žáky, kteří prodělali covid – do 180 dnů po nemoci a
na žáky a kteří mají ukončené očkování + 14denní lhůta)

2. Ochranné prostředky:
- V společných prostorách školy musí mít všichni žáci roušky/ respirátory.
- Netestovaní žáci mají roušky/respirátory po celou dobu výuky (i v hodinách).
3. Obědy:
- Pro netestované žáky je škola povinna vyčlenit samostatný stůl ve školní jídelně.
- Obědy budou 1. 9. 2021 probíhat od 10.00 – 12.00 hodin.
4. Provoz školní družiny:
- Provoz školní družiny začíná 1. 9. 2021 od 6.30 – do 17.30

Děkuji za spolupráci a přeji všem klidný školní rok 2021/2022.

23. 8. 2021
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Mgr. Štěpánka Sýkorová

„MANUÁL MŠMT“
INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM VÝSLEDKŮ E-MAILEM
Certifikát o výsledku testu

