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Vážení zákonní zástupci, 
Vážení rodiče, 

zdravím Vás a sděluji Vám nové informace a skutečnosti ve věci znovuotevření speciálních škol,            
tzn. i naší školy.   

✓ Na základě sdělení ministra MŠMT ČR je od 12.dubna 2021 možno zahájit výuku žáků ve škole. 

✓ Výuka v naší škole se týká všech žáků, tzn 1. i 2. stupně. 

✓ Vašemu dítěti bude každý den při vstupu do školy změřena bezkontaktním teploměrem tělesná 
teplota a bude provedena vizuální kontrola, zda nejeví příznaky infekce (rýma, kašel …). 

✓ Výuka ve škole je možná jen a pouze pro žáky, kteří podstoupí 2 x týdně ve škole testování na 
případnou přítomnost covid-19 . 

✓ Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, není proto nutná asistence zdravotnického 
personálu. U testování bude přítomen vždy pedagog. V případě Vašeho rozhodnutí můžete být u 
samoodběrů Vašeho dítěte přítomni i Vy. Dítě si samo – nebo s pomocí pedagoga nebo Vás – 
odebere stěr ze sliznice nosu (max. 2,5 cm hluboko) a teprve po vyhodnocení testu bude – 
v případě negativního zjištění - vpuštěno hlavním vchodem do školy. Test: Singclean. 

✓ Vlastním odběrným místem bude učebna výtvarné výchovy, která má samostatný vchod (mimo 
hlavní vstup). V případě, že test bude u Vašeho dítěte pozitivní, budete o tomto ihned informováni 
a odvedete si své dítě domů, k lékaři.  Do Vašeho příchodu bude Vaše dítě v samostatné místnosti, 
která bude sloužit jako „izolace“. Žádám Vás, abyste byli ve dnech a hodinách prezenční výuky 
dostupní pro případné telefonické kontakty. 

✓ Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění covid-19 izolaci                   
a karanténu a neuplynulo více než 90 dnů. 

✓ Z výuky ve škole i testování samého bude dítě vyloučeno v případě, že přijde do školy: 

• se zvýšenou teplotou, 

• suchým kašlem, dušností, 

• zažívacími obtížemi (nevolnost, bolest břicha, zvracení, průjem …), 

• ztrátou chuti a čichu, 

• bolestí v krku, svalů, kloubů, hlavy, 

• rýmou, ucpaným nosem. 

✓ S úmyslem „já chráním Tebe, Ty chráníš mě“ a z důvodu eliminace rizika případného selhání 
funkčnosti výsledku testu je nutné, aby Vaše dítě mělo každý den s sebou do školy čistý respirátor 
nebo alespoň dvě čisté roušky a igelitový sáček na uložení použitých roušek. Jen a pouze 
v odůvodnitelných případech – po Vaší osobní konzultaci s třídním učitelem – bude Vašemu dítěti 
umožněn vstup a pohyb ve školních prostorách bez respirátoru nebo roušky.  

✓ Ochranu dýchacích cest sundají žáci pouze při konzumaci jídla. 

✓ Přestávky tráví žáci jen a pouze ve svých třídách. 

✓ Pro přihlášené děti je zahájen provoz školní družiny. 

✓ Pro přihlášené žáky je v provozu školní stravování. 

Mgr. Bc. Jarmila Baletková, ředitelka. 


