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INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. 5. 2021
Vážení rodiče,
s potěšením vám oznamujeme, že od 17. 5. nastoupí všichni naši žáci k trvalému
prezenčnímu vzdělávání, tzn. bez rotací tříd.

PŘÍCHOD DO ŠKOLY




Od pondělí se ruší ranní shromaždiště pro jednotlivé třídy.
Hlavní vstup do školy je tedy určen pro všechny žáky.
Žáci již nemusí čekat na příchod učitele a ihned se odeberou do své učebny.

TESTOVÁNÍ







Testování probíhá neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.
Testování je nově stanoveno pro všechny žáky 1. i 2. stupně na jeden den v
týdnu.
Testovat se bude vždy v pondělí první vyučovací hodinu a to ve své
kmenové učebně.
Nebude-li žák přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na
vyučování později, provede si test bezprostředně po svém příchodu.
Testování se neprovádí u osob,
o které doloží negativní výsledek PCR či AG testu provedený na
odběrovém místě, který není starší 48 hodin
o které absolvovaly onemocnění COVID-19 a od prvního PCR testu
neuplynulo více než 90 dní, tuto skutečnost musí prokazatelně doložit
(např. lékařskou zprávou)
o které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti
nemoci COVID-19, a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14
dnů.
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Škola umožní testování VLASTNÍMI AG TESTY, které patří mezi
schválené MZCR (SEZNAM AG TESTŮ).
Testování musí však i v tomto případě probíhat ve škole ve stanovený čas.
V případě negativního výsledku je žák vpuštěn k prezenčnímu vzdělávání.
V případě pozitivního výsledku, škola kontaktuje zákonného zástupce
dítěte. Dítě vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Rodiče
jsou v tomto případě povinni zkontaktovat praktického lékaře a postupovat dle
jeho pokynů.

PRAVIDLA POBYTU VE ŠKOLE










Všichni žáci jsou i nadále povinni nosit zdravotnickou roušku nebo
respirátor. V případě potřeby (znečištění či ztráta, zapomenutí, apod.)
poskytne náhradní škola.
Žáci jsou povinni při vstupu do budovy použít dezinfekcí, která je umístěna
při vstupu do budovy.
Mytí rukou probíhá po vstupu do učebny, o každé přestávce a před obědem.
Žáci si umyjí ruce po obědě a před odchodem domů.
V učebnách se bude pravidelně větrat.
Do rozvrhu bude zahrnuta také venkovní výuka a aktivity ve venkovních
prostorech.
Ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.
Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.
Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na
testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. V tomto případě škola
nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Vzdělávání těchto
žáků bude probíhat formou podpory domácí výuky. Děti budou kontaktovány
třídním učitelem o dalším postupu jejich vzdělávání.

STRAVOVÁNÍ




Žáci se stravují v jídelně školy, po ročnících. Výdej stravy je prováděn podle
rozpisu.
Žáci při výdeji stravy dodržují stanovené rozestupy.
U stolu sedí dva žáci, stůl je opatřen plexisklovou přepážkou.
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V jídelně se dodržuje pravidelný zasedací pořádek - tzn. žák sedí každý
den u stejného stolu.
Při konzumaci stravy žák roušku sejme, nasadí ji okamžitě po dokončení
konzumace.
Po každé skupině je jídelna vyvětrána a stoly a ostatní plochy po strávnících
vydezinfikovány.
Svačiny jsou roznášeny do jednotlivých tříd.
Od 17. 5. jsou všichni žáci přihlášeni ke stravování ve školní jídelně.
V případě odhlášení stravy či jiných dotazů prosím kontaktujte vedoucí školní
jídelny paní Romanu Zemanovou (tel.: 732 490 823).

ŠKOLNÍ DRUŽINA



Provoz školní družiny je od pondělí v běžném režimu.
Ruší se celodenní školní družina pro děti rodičů vybraných profesí.



V případě dotazů prosím kontaktujte vedoucí školní družiny paní Pavlínu
Jánskou (tel.: 703 187 529).

DŮLEŽITÉ INFORMACE




MŠMT - INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 17. KVĚTNA
COVID PORTÁL
TESTOVÁNÍ EDU.CZ



Další důležité kontakty:
o ředitel školy: Mgr. Jiří Veverka (tel.: 602 235 757)
o zástupce ředitele: Mgr. Jana Lysá (tel.: 725 308 333)
o pedagogický sbor: KONTAKTY
o komunikace s veřejností: Tereza Richterová (tel.: 725 307 138)
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