Základní škola Nižbor, okres Beroun
Školní 25, 267 05 Nižbor
Tel. 311 693 265, IČO 75030047

Informace k zahájení školního roku 2021 / 2022
Vážení rodiče,
naše tradiční slavnostní zahájení nového školního roku je letos ovlivněno mimořádnými
požadavky MZ a MŠMT ČR, především požadavkem screeningového testování žáků
antigenními testy. To proběhne hned 1. 9. pro žáky 2. – 5. třídy a 2. 9. pro žáky 1. třídy.
Tradiční shromáždění všech žáků naší školy bude mít tedy letos jinou podobu. Věnujte prosím
pozornost následujícím pokynům.
Ve středu 1. 9. 2021
Žáci 2. – 5. třídy se před vstupem do školních prostor otestují v dolní zasedací místnosti OÚ
Nižbor. Směrujte prosím děti napřed do budovy Obecního úřadu.
Testování bude probíhat v době od 7.30 do 8.15 hod. Otestovaní žáci se budou dále
shromažďovat na školním dvoře ve skupinkách podle své třídy u své třídní paní učitelky. V
případě pozitivního testu se žák či žákyně nemůže dalších aktivit zúčastnit.
Slavnostní společné uvítání proběhne v době od 8.15 do 8.30 hodin. Žádáme rodiče o
dodržování rozestupů mezi jednotlivými osobami či rodinami.
Poté se žáci se svými třídními učitelkami odeberou do svých tříd. První školní den zakončíme
v 9.00 hodin.
V případě nepřízně počasí půjdou žáci rovnou do svých tříd a společná slavnostní část
neproběhne.
Naši prvňáčci se sejdou ve své třídě v 7.45 hod. (hlavní přední vchod). Rodiče mají v tento
slavností den povolen vstup do třídy za podmínky použití respirátoru a dezinfekce rukou. Žádáme
vás o respektování tohoto požadavku a také o maximální omezení počtu osob z rodiny ve třídě,
prostory jsou malé. V 8.15 hod přejdou děti na školní dvůr a poté již půjdou domů.
Testování nepodstupují žáci, kteří
1. prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
2. doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (platnost AG test 48 hodin,
PCR test 72 hod),
3. jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování.
Tyto skutečnosti je potřeba škole 1. den testování doložit příslušným certifikátem.
Informovaný souhlas k testování z minulého školního roku považujeme za platný.
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky zúčastnit
pouze za použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a dalších podmínek
nastavených MŠMT (viz Provoz školy od 1. 9. 2021).

Předem vám děkujeme za součinnost a včasný příchod do testovací místnosti.
Ve čtvrtek 2. 9. končí vyučování 2. - 5. ročníku po 4. vyučovací hodině (v 11.25 hod). Školní
družina již bude v provozu. Přihlášku do školní družiny si můžete stáhnout z našich webových
stránek a přinést ji 1. 9. vyplněnou (najdete ji na https://www.zsnizbor.cz/druzina/dokumenty/).

Těšíme se na vás a hlavně na všechny naše žáčky 🙂

Za všechny zaměstnance ZŠ Nižbor
Mgr. Ivana Vrbková, ředitelka školy

V Nižboru dne 25. 8. 2021

