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Informace k testování a povinnosti
nosit ochranu úst v prostorách školy:
Vážení rodiče,
rád bych Vás touto cestou informoval o aktuálních hygienických pravidlech v naší škole.
Vycházíme z aktuálních informací MŠMT o provozu škol a školských zařízení od 13.9.2021,
ze kterých vybírám:
Od 13. 9. 2021 neplatí ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění
screeningového testování dětí a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se
OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).
Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což
především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek
v případě, kdy poskytují vzdělávání. Jinak však platí povinnost ochrany dýchacích cest
v budově školy.
V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to
jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování
školských služeb. Dítě, žák či student není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží
na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Upozorňujeme,
že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do
osobní integrity osoby. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není
dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní
docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky.
V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů
a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).
Škola musí vyžadovat plnění platných nařízení. Žákům, kteří je poruší, nebude umožněna
přítomnost na výuce a zákonní zástupci budou vyzváni, aby si své děti ve škole vyzvedli.
Pevně však věřím, že s Vaší pomocí nebude k takovýmto situacím docházet.
Ve výjimečných případech (zapomenutí, ztráta) lze zakoupit roušku ve sborovně za 10,- Kč.

V Žamberku 16.9.2021

Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel školy

