Lyžařský výcvik 7. ročník - informace k odjezdu
Vážení rodiče.
Sraz před školou 22.1. v 7:30.
Nezapomeňte před nástupem do autobusu odevzdat potřebné papíry.
 bezinfekčnost - formulář, který jsme žákům rozdávali v týdnu od 3.1. - 7.1.2022,
 potvrzení o seřízení lyží,
 kopie kartičky zdravotní pojišťovny,
 s sebou alespoň 2 roušky nebo respirátor pro zvláštní případ (nákup…)
 všichni respektují, že kurz bude probíhat bez mobilních telefonů.
Situace okolo lyžařských kurzů není zcela jasná. Momentálně jsou nastavena pravidla takto:
a) žáci, kteří jsou očkování nebo v ochranné lhůtě 180 dní po prodělané nemoci COVID-19
(14 ní po druhé dávce dvoudávkové vakcíny, 14 dní po jednodávkové vakcíně)
- platí: žáci mají vystaven certifikát (kontrola certifikátů proběhla ve škole); žáci se testují
antigenním testem v den odjezdu přímo ve škole = dle pravidel testování MZČR (viz.
pondělní testování)
b) žáci nejsou očkovaní nebo nejsou v ochranné lhůtě
- platí: žáci musí mít platný negativní PCR test na COVID-19, který při nástupu do
autobusu nebude starší 72 hodin. Tento test je platný i pro školní testování dané MZČR,
takže dle všeho se žáci již nemusí testovat při odjezdu školním antigenním testem (pokud
by tento zájem byl, žáci se testu před odjezdem mohou účastnit)
- je nutné vaše děti registrovat k PCR testu. Doporučujeme odběr od středy poledne nebo
během čtvrtka, aby včas přišel výsledek testu (kontrola proběhne u autobusu)
Důležité upozornění:
Vážení rodiče,
naším společným cílem je minimalizovat rizika uvalení karantény a následného ohrožení konání
lyžařského výcviku 7.tříd. Neposílejte, prosím, děti do školy, pokud jeví známky infekční nemoci, popř.
pokud se setkaly s osobou covid pozitivní.
Dle aktuálních informací KHS předejdeme uvalení karantény, pokud budou žáci respektovat doporučení
a v období od 17.1. do 21.1. nosit v době vyučování respirátory. Uvědomujeme si, že toto doporučení
není příjemné, ale je to možnost reálně něco udělat pro zdárný odjezd na kurz a neriskovat karanténu.
Pokud se některý člen rodiny nachází v nařízené karanténě či izolaci, nechte, prosím, dítě otestovat PCR
testem – předložený negativní výsledek je akceptován jako doplněk čestného prohlášení o
bezinfekčnosti.
Tyto informace se mohou měnit s ohledem na neustále se měnící nařízení naší vlády…
Děkujeme za pochopení a spolupráci. Všichni se moc těšíme na akci, která nám nebyla dlouhou dobu
umožněna. Pevně věříme, že se vše vydaří.

