Vážení rodiče,
jsme velmi rádi, že se žáci mohou při respektování pokynů MŠMT a MZ ČR vrátit k prezenční výuce v
týdenních rotacích. Níže uvádíme informace k návratu žáků 2.stupně do škol.
Třídy 6A, 6C, 7A, 7C, 8A, 8C, 9A, 9C
- prezenční výuka v sudých týdnech (ve škole od 3.5.2021)
- distanční výuka v lichých týdnech
Třídy 6B, 6D, 7B, 7D, 8B, 8D, 9B, 9D
- prezenční výuka v lichých týdnech (ve škole od 10.5.2021)
- distanční výuka v sudých týdnech
Škola otevřena od 7,30 hodin.
Povinné testování žáků:
vždy v pondělí a ve čtvrtek neinvazivními antigenními testy (není čeho se obávat, zvládají bez problémů
děti z 1.stupně) na začátku 1.vyučovací hodiny.
Pokud dítě není ve škole v den testování, bude se testovat po příchodu do školy v zimní zahradě (pokud
dorazí na vyučování později, pak na vrátnici školy).
Kdo se netestuje:
a) žáci, kteří prodělali covid-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s
pozitivnímvýsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská
zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se
účastní testování dle harmonogramu školy.
b) žáci, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo
negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na
odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění
COVID-19.
Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní
přítomnost na vzdělávání.
Prosíme vybavit děti 2 zdravotnickými rouškami, popř. respirátory.
Výuka
Prezenční výuka bude probíhat v plném rozsahu dle rozvrhu. Nově jsou povoleny venkovní sportovní
aktivity (TV). Výuka v distančním týdnu může být upravena z organizačních důvodů. Žáci budou mít
pozvánky na online hodiny a samostatnou práci zadanou v Google Classroom.
Stravování
V týdnu prezenční výuky mají žáci přihlášeny obědy ve školní jídelně. V týdnech distanční výuky nejsou
obědy automaticky přihlášeny - pokud má dítě o dotovaný oběd zájem, je možné v jídelně stravu
objednat, žák si oběd odnáší v jídlonosiči ke konzumaci doma.
Vážení rodiče, detailní oficiální informace (MŠMT, MZ ČR) k návratu žáků do škol naleznete na
webových stránkách školy.
S pozdravem, Klára Karlíková, ředitelka školy

