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Olomouc, 14. 4. 2021

Zápis do 1. třídy ZŠ – oznámení školy o konání zápisu
Vážení rodiče.
Zápis do 1. třídy naší ZŠ se uskuteční v termínu od 19. – 27. 4. 2021. K zápisu se registrujete
na telefonním čísle školy 774 726 362 v pracovní dny v čase od 7 – 16 hod.
Zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů je významnou událostí v životě rodiny i školy.
Abychom Vás a Vaše dítě o tyto okamžiky nepřipravili, rozhodli jsme se pro prezenční formu
zápisu. Tzn., že zápis proběhne ve škole za přítomnosti dětí a rodičů. K prezenční formě zápisu
se vztahuje povinnost doložit negativní výsledek testu na covid-19 a dodržovat protiepidemická
nařízení pro pohyb cizích osob ve škole*).
Vážení rodiče, moc se na Vaše dítě, budoucího prvňáčka, i na Vás těšíme. Věříme, že s radostí
využijete možnost osobního setkání. V případě, že byste upřednostnili distanční formu zápisu,
obraťte se na nás. Budeme Vám rádi nápomocni.
Na Vaše případné dotazy Vám telefonicky odpovíme v pracovní dny v čase od 7 – 16 hod.
Kontaktní osoba: sociální pracovnice paní I. Seifertová – tel: 774 726 362.
Potřebné dokumenty k zápisu ke stažení naleznete zde.
Dokumenty si můžete také vyzvednout ve škole výhradně po předchozí telefonické domluvě.

Mgr. Martina Michalíková
ředitelka školy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*) Protiepidemická nařízení a pravidla pro pohyb cizích osob ve škole
Vzhledem k epidemiologické situaci, s ohledem na platná nařízení vlády a nařízení ředitelky školy,
platí pro všechny účastníky zápisu a nutný doprovod tyto povinnosti:


Účastnit zápisu se smějí pouze osoby bez příznaků infekčního onemocnění.



Při vstupu do prostor školy jsou všichni návštěvníci povinni desinfikovat si ruce a mít správně
nasazenou ochranu nosu a úst. Pro nezbytný doprovod je povinný respirátor, pro dítě
postačuje chirurgická rouška. Výjimečně může dítě vstoupit i bez ochrany nosu a úst.





Všichni účastníci zápisu jsou povinni se prokázat potvrzením o negativním výsledku testu
na covid-19, které není starší 48 hodin. Za přípustné jsou považovány výsledky:
-

profesionálně provedených RT-PCR testů nebo POC antigenních testů provedených
u poskytovatele zdravotních služeb nebo na speciálních, k tomu určených pracovištích
(není přípustný test provedený v domácích podmínkách), nebo

-

výsledky těchto testů prováděných v mateřské škole (mateřská škola, již dítě navštěvuje
a která testování provádí, je na žádost zákonného zástupce povinna vystavit potvrzení
o výsledku tohoto testu).

Potvrzení o negativním výsledku testu může účastník zápisu, resp. nutný doprovod nahradit:
-

dokladem o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a uplynula
doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, a od
prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní
(tato skutečnost se prokazuje lékařskou zprávou),

-

certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění covid-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní
a současně očkovaná osoba nejeví žádné příznaky zmíněného onemocnění.
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