Týdenní plán č. 13 22.11.2021 – 26.11.2021
Všichni zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor ve společných prostorech, nutnost pravidelného větrání. Žáci
musejí mít zdravotnické roušky nebo respirátor ve společných prostorech.
Upozornění:
Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví,
ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na
onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných
Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při
zdravotnickém zařízení. Obecně pár informací k samotnému testování:
• Screeningové testování bude tedy probíhat na všech školách po celé ČR včetně těch škol, které mají místo
poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování probíhalo
• Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021
• Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze
v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet
automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná
KHS
• Testovat se bude antigenními testy, na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního
rozpočtu
• Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního
vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst
a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)
o Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter
to neumožňuje
Pondělí 22.11.
TESTOVÁNÍ - Testování proběhne s vyučujícím 1. hod., kolíček na prádlo nebo jiný stojánek na testování si žáci
přinesou, výuka začíná po ukončení testování
TESTOVÁNÍ před zahájením výuky – žáci z ranní družiny se budou testovat při příchodu do družiny.
Pozitivní výsledek testu – zákonný zástupce si odvede žáka domů nebo žák do izolační místnosti. Pokud se dítě nebo
žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro
netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích
cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd.).

Úterý 23.11.

Středa 24.11.
2.Plavání ve školním roce 2021/22, VSS, 8.9. – 26.1.2022
 3.A - Žemborská, 3.B – Rabatin, 8 až 8.45 hod.
 3.C - Rajmonová, 2.A – Valníčková, 8.45 – 9.30 hod.

Čtvrtek 25.11.
1.Projektový den s MKC, Praha, 9.A – Bernát, sraz 5:15 před nádražím O. - Svinov, odjezd 5.28 hod, O. - Svinov, příjezd
20.03 hod O. - Svinov

Pátek 26.11.

