Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace

informace k doplnění školního řádu od 1.9.2021
1) Otevření školy v případě testovaní na onemocnění COVID - 19
Od 1.9.2021 v případě testování žáků na onemocnění COVID-19 bude škola otevřena pro žáky 1.
stupně ZŠ a třídy ZŠS v 7,40 hod. – testování bude probíhat v kmenových třídách od 7,50 hod.
Pro žáky 2. stupně ZŠ bude škola v případě testování na COVID 19 v 7,50 hod. – testování bude
probíhat od 8,00 Hod.
V případě, že dítě navštěvuje ranní družinu, bude testování probíhat hned po příchodu do školní
družiny – ráno, tak jako v minulém roce v přízemí školy.
(zákonní zástupci mohou pokud budou chtít asistovat dítěti (1. stupeň a žáci ZŠS při provádění
testu, mimo třídu). V případě pozitivity bude zákonný zástupce vyrozuměn (může 15 minut čekat
před školou) a dítě si vyzvedne ze školy (dostane potvrzení o pozitivním testu a zajistí si přes
dětského lékaře testy PCR).
Pokud se testovat po 13.9. nebude – bude škola otevřena pro všechny žáky od 7.40 hod.
2) Pokud zákonný zástupce odmítne testování na onemocní COVID – 19 u svého dítěte, na
dítě se vztahuje výjimka z nošení ochranného prostředku úst a nosu (děti roušky mít
nemusí) není dítě mluveno z prezenční výuky, ale účastní se vyučování. Škola zajistí učebny
pro tyto žáky, kde bude probíhat výuka mimo třídu, kterou navštěvují žáci s testem.
Tato všechna výše uvedená opatření platí pouze od 1.9. do 10.9.2021.
3) Omlouvání žáků – dokládání omluvenek
Zákonný zástupce prostřednictvím žákovské knížky omlouvá absenci svého dítěte. Tři dny může
omluvit sám, nad tři dny by měl navštívit s dítětem lékaře.
Pokud dítě nedonese omluvenku do týdne po příchodu do školy – bude kontaktován zákonný
zástupce, telefonem, e-mailem, aby omluvenku doložil do žákovské knížky s podpisem. Pokud se
tak nestane bude absence považována za neomluvenou.
Výňatek ze školního řádu dostanete v týdnu od 1.9.2021 – 6.9.2021. Celé znění ŠŘ i s přílohami je
k dispozici u ředitelky školy, na nástěnce v přízemí.
Žádáme všechny osoby, které vstupují do budovy, aby dodržovali základní pravidla – nošení
respirátoru, dezinfekce rukou.
Zákonní zástupci žáků nebudou vstupovat do školy – pouze předají své děti v šatně pedagogickým
pracovníkům, do tříd se nechodí.
Výjimka pouze pro žáky 1. ročníků, a to pouze ve středu 1. září 2021.
Jsem si vědoma, že informací je mnoho, ale velká část Vás již se zahájením školního roku má
zkušenosti, a tak věřím, že vše proběhne ke spokojenosti všech.
V Ostravě 31.8.2021
Mgr. Jařabáčová Dana

