Základní škola a Mateřská škola - Dětské centrum Hranice,
pobočný spolek pro pomoc postiženým dětem, Struhlovsko 1424, 753 01 Hranice
IČO: 62350366
Telefonní spojení: 581604317 e-mail: hranice.detske@centrum.cz

Informace o znovuotevření ZŠ
V pondělí 12. 4. 2021 budou do ZŠ nastupovat žáci dle daného časového rozpisu po úspěšně
provedeném testu výtěrem z nosní dutiny.
S časovým harmonogramem budete seznámeni prostřednictvím třídních učitelů.
V rámci organizace bude nově každý den příchod do ZŠ školní zahradou.
Žáci se budou 2x týdně testovat - a to v PONDĚLÍ a ČTVRTEK. V případě absence v daný den, bude test
proveden při nástupu žáka do školy.
Pokud s testováním dítěte NESOUHLASÍTE, nebude mu umožněna prezenční výuka ve škole dle
nařízení MŠMT a MZ. S dítětem se budete vzdělávat v domácím prostředí dle pokynů třídního
učitele.
Při vstupu do budovy školy budou mít žáci vždy nasazenou chirurgickou roušku a rodiče respirátor
typu FFP2.
V aktovce v uzavíratelném sáčku budou mít žáci i jednu roušku náhradní.
Postup testování žáků:
1. příchod do ZŠ (1 dospělý + 1 dítě) v ochranných pomůckách na ústech, následovně bude
provedena dezinfekce rukou pracovníkem školy
2. měření teploty dítěte – v př. zvýšené teploty nad 37˚C odcházíte domů bez testování
3. v šatně proběhne testování žáka za přítomnosti a asistence zákonného zástupce (viz. příloha
–http://www.pedagogicke.info/…tml). Zákonnému zástupci bude dle GDPR sdělen kód
dítěte.
4. žák po otestování odchází s nasazenou rouškou do třídy ZŠ, zákonný zástupce odchází na
školní zahradu, kde vyčká na výsledek testu cca po dobu 15 min.
5. pověřený pracovník hlásí výsledek NEGATIVNÍ/POZITIVNÍ zákonnému zástupci
 NEGATIVNÍ VÝSLEDEK – žák odchází do své kmenové třídy a zákonný zástupce
odchází
 POZITIVNÍ VÝSLEDEK – zákonný zástupce si odvádí dítě a neprodleně kontaktuje
dětského lékaře a objednává dítě na PCR test
Zákonný zástupce je povinen mít aktivní telefon a být dostupný po dobu celého pobytu žáka ve
škole!
Prosím nastudujte si podrobně grafický návod na testování, který vám bude zaslán třídním učitelem.

Děkujeme za vaši spolupráci a věříme, že vše společně ve zdraví zvládneme.

