Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor
Dražice 57, PSČ 391 31, IČO 750 00 580
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Provoz základní a mateřské školy Dražice
od 1. září 2021
Pravidla pro provoz základní a mateřské školy od 1.9.2021 vycházejí z manuálu vydaného
MŠMT dne 17.8.2021 a mimořádných opatření MZdr.

Mateřská škola
- otevřena pro všechny děti v běžném režimu
- bez povinnosti testování dětí
- bez povinné ochrany úst a nosu u dětí
- všechny děti mají automaticky přihlášenou stravu (nepřítomnost - odhlásit stravu)

Základní škola
Příchod do školy: běžný režim (nejsou stanovena žádná pravidla pro organizaci vstupu
žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy).
Do školy nesmí chodit žáci s příznaky jakéhokoli nachlazení.
Jestliže se příznaky nachlazení objeví během pobytu ve škole, bude žák izolován a po
telefonické výzvě jsou zákonní zástupci povinni si svoje dítě co nejrychleji vyzvednout.
Žáci, u kterých se mohou projevovat příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického či alergického onemocnění, doloží lékařské potvrzení třídnímu učiteli.
Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy nebude povolen (mimo stanovená
pravidla pro žáky 1. třídy). Vstup do školy bude umožněn pouze v neodkladných
záležitostech.
Pohyb žáků na školních chodbách bude výrazně omezen podle pravidel stanovených
školou.
Od žáků se nebude vyžadovat žádné prohlášení o bezinfekčnosti.
Povinná ochrana úst a nosu - zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd
(alespoň chirurgická rouška, respirátor)
 ve všech společných prostorách školy (chodby, jídelna, WC, šatny)
 BEZ OCHRANY ÚST A NOSU - žáci sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni ve třídě
Povinné neinvazivní testování žáků (3x po sobě) - antigenní testování, které proběhne 1.
září (1.třída 2. září), 6. září, 9. září 2021, testování bude probíhat na začátku vyučování ve
třídě (kromě 1. třídy), odpadá povinnost testovat v ranní družině.
Testování 1. třídy bude probíhat v tělocvičně a bude zde umožněna osobní asistence rodičů.
Testování nepodstupují žáci, kteří doloží:
• plné očkování (musí být 14 dnů po plně dokončeném očkování)
• prodělání onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu)
• negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě ( Ag test ne starší 72 hodin, PCR
ne starší 7 dnů)
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Žáci, kteří se odmítnou testovat a ani nedoloží žádný doklad - nosí roušku nebo respirátor po
celou dobu přítomnosti ve škole.
Otevření zájmových aktivit pro žáky bude škola zvažovat dle aktuálních epidemiologických
opatření.
Bohužel zatím omezíme všechny akce, které přímo nesouvisí s výukou (výlety, exkurze,
přednášky, besedy, kulturní a sportovní akce).
Školní družina - běžný provoz (6:00 - 16:00 hodin).
Upozorňujeme, že ve školní družině bohužel nejsme schopni zajistit úplnou homogenitu
jednotlivých skupin.
Školní jídelna - v provozu, stravování je přihlášeno.
Při pobytu ve školní jídelně se budeme snažit co nejvíce dodržovat doporučená pravidla nejsme schopni zajistit stravování každé třídy zvlášť.
Prosíme Vás, aby každý žák měl s sebou ve škole ještě jednu náhradní chirurgickou roušku
či respirátor v igelitovém sáčku.
V případě konkrétní mimořádné situace spojené s covid-19 bude škola postupovat podle
pokynů KHS a budeme vás informovat.
Provoz základní a mateřské školy bude dále upravován podle aktuální epidemiologické
situace.
Víme, že tato situace stále není jednoduchá ani pro školu ani pro Vás. Přesto Vás prosíme,
abyste všechna pravidla dodržovali.

Děkujeme.
Za zaměstnance ZŠ a MŠ Dražice Miloš Veselý – ředitel školy

