
 

Organizační pravidla  k  1. a  3.roč. – školní dvorek. 

Z důvodu epidemických opatření MŠMT a MZd povolila ŘŠ besídku pro 1. a 3. r. ve venkovním 

prostoru pouze  za dodržení  těchto pravidel, která jsou zároveň preventivním opatřením  pro žáky      

i rodiče před nastávajícími prázdninami (vše bylo konzultováno s MZd l. 1221 a s KHS Beroun dne 

18.6.2021):  

• žák musí být otestovaný antig. testem ne starším než 72 hodin ( v pondělí  21.6.2021 budou 

žáci otestováni) 

 

•  VSTUP POVOLEN POUZE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM  a SOUROZENCŮM  

 

• ZZ a osoby starší 6 let se musí před vstupem na pozemek zapsat do seznamu a vyplnit: 

jméno, příjmení a telefon, do poznámek se zapíše doložení dokumentu:                                          

- čestné prohlášení  o negativním antigen.testu (bude k dispozici při vstupu )                                                                                                    

- potvrzení o negat. PCR testu  (nebo potvrzení zaměstnavatele) , platnost 7 dnů                                                                                                                                                                                                           

- certifikát o očkování ( 1.očk. od 22 dne – 90 dnů)                                                                                                        

- potvrzení lékaře po prodělaném onemocnění  Covid do 180 dnů  

 

• mladší 6 let se nemusí testovat 

 

• před vstupem na pozemek si každý vydezinfikuje ruce Anticovidem 

 

• do budovy školy je vstup ZAKÁZÁN 

 

 

• při přesunech po školním dvorku musí mít všichni chir. roušku nebo nanoroušku 

 

• místa k sezení: rodina u sebe, další místa budou 2 m od další rodiny – lze při vystoupení žáků 

sundat roušky 

• v případě stání vzadu za sedícími dodržujte rodiny od sebe 2 m vzdálenost – při vzdálenosti 2 

m od sebe lze při vystoupení žáků sundat roušky 

 

• v případě, že by některý ze ZZ nesouhlasil s natáčením nebo pořizováním fotografií  žáků, 

oznámí tuto  skutečnost předem TU nebo ŘŠ 

 

Jelikož chceme našim žáků dopřát, aby se Vám mohli pochlubit se svým vystoupením a užít 

si zasloužené prázdniny po tak náročném roce, doufáme, že dodržíte daná pravidla a 

budete trpěliví při vstupu na šk. pozemek. 

 

Děkuji.                                                                                               Mgr. Lenka Štětková, řed.školy 


