Informace – prosinec 2021
Zachycen výskyt vší v ZŠ
Prosíme rodiče o pravidelnou kontrolu, abychom zamezili šíření.

Testování žáků AG testy
Testování bude každé pondělí do odvolání.
Testování je v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.
Testovat se nemusí (ale mohou) ti, co nemoc Covid-19 prodělali v uplynulých
180 dnech a prokáží se lékařskou zprávou o prodělání nemoci.
Ve škole se testujeme testy „SENOY, ANTIGEN TEST KIT“.
Pokud má žák pozitivní ag test, voláme rodiče, aby si žáka ze školy ihned
vyzvedli. Následně by se měli objednat na PCR test, který potvrdí nebo vyvrátí
variantu zjištěnou ve škole. V případě negativního PCR testu se žák ihned vrací
do školy, v opačném případě se stává klientem KHS, která určí další postup.
Zároveň prosíme rodiče, kteří u svých dětí pozorují příznaky respiračních a
jiných onemocnění, aby své děti nechali doma.

Středa 22. prosince 2021
Vánoční den – všechny činnosti budou motivovány Vánocemi, žáci si mohou
pro své kamarády donést dárečky.
V tento den se půjde na oběd dříve: 1., 2., 3. ročník v 11. 30 hod.
4., 5. ročník ve 12 hodin (pokud budou žáci
chtít odejít ze školy hned po obědě – ve 12:20 – je potřeba jim toto napsat do ŽK nebo na
lístek)

ŠD bude v provozu v běžném provozu - do 16.00 hodin.

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2.
ledna 2022. Vyučování začne opět v pondělí 3. 1. 2022

Placení stravného na měsíc leden 2022
Od 3. ledna do 7. ledna 2022 se bude hradit stravné na měsíc leden.
Přeplatky stravy za rok 2021 budou převedeny do měsíce ledna 2022.

Pololetní vysvědčení se bude žákům předávat v pondělí 31. ledna 2022 a
pololetní prázdniny budou v pátek 4. února 2022.

Lyžařský výcvik pro přihlášené žáky:
Lyžařský výcvik se uskuteční (neuskuteční) dle aktuálních opatření MŠMT a
nařízení vlády v areálu Dolní Morava v termínu 24. – 28. 1. 2022.
Po celou dobu lyžařského kurzu platí školní řád a řád lyžařského kurzu.

Žákovské knížky pro 3., 4., 5. ročník
Prosíme rodiče o opravu telefonního čísla v ŽK 583 247 111, 774 319 464,
k chybě došlo zřejmě při tisku. Děkujeme za pochopení.

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí,
zdraví a domácí pohody přejí zaměstnanci
ZŠ a MŠ Olšany

