Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek,
Šobrova 2070
397 01 Písek, tel.: 382 214 815, e-mail: info@zssvobodna.cz, IČO: 70 94 38 42
V Písku 19. 10. 2021

Vážení rodiče,
jak jste jistě již zaznamenali, zasáhl naši školu výskyt onemocnění Covid – 19.
PCR test potvrdil pozitivitu již u 6 -ti zaměstnanců, 2 žákyň a 1žáka. V karanténě nebo nařízené
izolaci je celkem 15 pracovníků školy.
Dle posledních kontaktů s pozitivními osobami se po dnešním dni v karanténě nachází 7 tříd.
Zítra, až se dokončí trasování, přibydou další 3 třídy. V provozu tak zůstává pouze 1. třída a 9.
třída – chlapci.
Odpolední hodiny odpadnou. Vyučování do 12.00 max. do 13.00 hod.
Někteří žáci a žákyně nemají nařízenu karanténu, protože v kontaktu nebyli. V těchto
případech, vždy záleží na domluvě s tř. učitelem, zda budou tito jednotlivci docházet do školy
nebo zda zůstanou doma.
V manuálu MŠMT je uvedeno, že při nařízené izolaci nebo karanténě, se obědy nesmí
vyzvedávat. Bohužel.
Karanténa se nařizuje na 14 dnů včetně. Např. Kdo byl v kontaktu s pozitivní osobou
naposledy 15.10. zůstává v karanténě do 29.10. včetně. Kdo 18.10., zůstává v karanténě
do 1.11. včetně. Během této doby, ideálně 5. až 7. den, si dané osoby dojdu na PCR test. I
v případě negativního výsledku PCR testu zůstávají do konce karanténní doby doma.
Pokud budete kontaktovat dětského lékaře, obdržíte e-žádanku na PCR test. Druhá možnost je
zaregistrovat se na PCR test v rámci dvou bezplatných odběrů v měsíci, které hradí ZP v
Nemocnici Písek.
Link stránky na objednávání PCR testů:
https://portal.jihnem.cz/Reservations/Home/Covid/cs/public_companies/3/public_services/co
vid?layout=body
Pokud je dítě v karanténě, rodiče do karantény nenastupují. Pouze v případě, že se u dítěte
potvrdí pozitivita PCR testem 5. až 7. den po kontaktu, jde dítě do Izolace (zpřísněná karanténa
- nesmí se vůbec vycházet) a rodiče jdou do karantény.
Rodičům chodí SMS s odkazem na dotazník. To je kvůli trasování. I když SMS přišla rodiči,
trasuje se dítě. Jaké mělo další kontakty ať už ve škole nebo mimo.
Někteří vyučující začali vkládat do distančního portálu nová zadání, zde ale POZOR. Např.
stávající 6. třída vkládá do 5. tř. v loňském roce. Jde o dočasný stav. Koncem týdne nebo
začátkem příštího bude k dispozici již aktualizovaná verze, ve které to bude dle stávajícího
školního roku.
Další upřesňující informace budou průběžně následovat.
S pozdravem
Miloslav Machač

