Základní škola a mateřská škola Libá na základě povolení prezenčního vzdělávání a
s ohledem na zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
vydává následující informace:
1. Do MŠ se mohou vrátit děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti, jejichž zákonní
zástupci jsou zdravotničtí pracovníci, poskytující zdravotní služby, pedagogičtí pracovníci
v mateřské škole nebo základní škole či školní družině, zaměstnanci bezpečnostních sborů.
2. Do ZŠ, která má méně než 75 žáků, se mohou vrátit žáci 1. stupně ZŠ bez rotace.

Podmínky návratu:
1. Dítě/žák nemá příznaky onemocnění COVID-19.
2. Podstoupí ve frekvenci stanovené 2x týdně vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a prokáže se negativním výsledkem –
PONDĚLÍ A ČTVRTEK.
3. Nadále platí povinnost nosit roušky a zákaz vstupu třetím osobám (pouze v nejnutnějších příp.).
Testování nepodstupují ti, kteří se prokáží laboratorním potvrzením o prodělaném onemocnění COVID19, od jehož prvního pozitivního testu neuplynula doba 90 dní. Poté je dítě/žák povinen podstoupit
testování.
Pokud dítě/žák nepodstoupí nebo se odmítne sám otestovat nebo ZZ odmítne testování, není možné,
aby byl osobně přítomen na vzdělávání. Dítě/žák dostane domácí úkoly. Škole odpadá povinnost
dítě/žáka distančně vzdělávat. V tomto případě bude jeho absence omluvena.

Průběh testování:
Z organizačních důvodů a z důvodů zachování homogenity skupin, bude testování probíhat následovně:
6.00 – 7.00 budou testovány děti MŠ (šatna MŠ) – příchod do 6.45
7.00 – 7.45 testování žáků 3. – 5. ročníku (cvičebna ZŠ) – příchod do 7.30
7.45 – 8.00 testování dětí MŠ (šatna MŠ) – příchod v 7.45
8.00 – 8.30 testování žáků 1. a 2. ročníku (cvičebna ZŠ) – příchod v 8.15
Žádáme všechny, aby se na testování dostavili vždy 15 minut před koncem doby, aby mohlo dojít ke
zjištění výsledků včas.
Pokud bude mít dítě/žák test positivní, je ZZ povinen dítě ze školy odvézt a oznámit tuto skutečnost
telefonicky ošetřujícímu lékaři, který vystaví žádanku na kontrolní PCR test. V případě negativního testu se
dítě /žák vrací do školy, v opačném případě je povinen podstoupit izolaci a řídit se pokyny KHS.
Do MŠ a ZŠ není dovolen vstup dětem/žákům, které vykazují příznaky respiračního onemocnění (kašel,
dušnost, zažívací potíže, ztrátu čichu a chuti, bolest v krku, bolest kloubů a svalů, rýmu/ucpaný nos, bolest
hlavy, teplotu).
POZN: Informace spolu s videem, jak provádět samotestování antigenním testem LEPU bude zaslán všem na
skupiny.
V průběhu celého dne budou dodržovány homogenní skupiny. Do ŠD budou ze 3. – 5. roč. docházet pouze
dojíždějící žáci, nebo ti, kteří čekají na rodiče a nemohou odejít samostatně. Budeme se snažit je distancovat
od 1. a 2. ročníku. Ostatní půjdou domů.
V Libé, dne 9.4.2021

Mgr. Marie Sirakova, ř.š.

