Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Vážení rodiče,
nezadržitelně se blíží konec prázdnin a s ním začátek nového školního roku. Nový školní rok začne ve
středu 1. 9. 2021 v 8:00 hodin. Pevně doufáme, že bude tento školní rok bude téměř běžný, přesto
nás pro začátek budou čekat některá preventivní a protiepidemická opatření:
-

žáci budou vstupovat do školy hromadně se svým třídním učitelem
žáci jsou povinni při vstupu do školy a ve společných prostorech mít zakryty dýchací cesty
po vstupu do budovy žáci použijí dezinfekci nebo si umyjí ruce teplou vodou
proběhne preventivní screeningové testování žáků – 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021
žáci, kteří se netestují (viz dále), přijdou ke vstupu do školy v 8:30 hodin.

Výuka prvního školního dne končí v 9:30 hodin.
Vzhledem k nutnosti co nejrychlejší aktualizace dat do školní matriky budou dětem hned 1. 9. 2021
rozdány výpisy ze školní matriky. Prosíme o kontrolu, eventuálně opravu uvedených dat a doručení
tohoto výpisu zpět do školy 2. 9. 2021.

Výdej obědů ve školní jídelně:
středa 1. 9.

11:30 – 13:00

Provoz školní družiny:
středa 1. 9.

9:30 – 16:00

Screeningové testování:
-

žáci budou testováni neinvazivními antigenními testy pro samoodběr
testovat se nemusí:
1. žák, který prodělal onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na
covid-19)
2. žák, který je 14 dní po plně dokončeném očkování
3. žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě

Upozorňujeme rodiče, že žák, který odmítne testování a nepatří do žádné z uvedených výjimek, bude
muset nosit po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest, nesmí zpívat a cvičit ve vnitřních
prostorech, při konzumaci potravin a nápojů musí mít odstup alespoň 1,5 m od ostatních.
Pokud Vaše dítě spadá do některé z výše uvedených výjimek, prosíme, oznamte tuto skutečnost ještě
před zahájením školního roku třídnímu učiteli.

Děkujeme za pochopení, vstřícnost a trpělivost. Pevně věříme, že společně překonáme případné
potíže, které nastanou.

V Ostravě 26. 8. 2021

Ing. Aleš Kazický, ředitel školy

