Informace pro rodiče k provozu školy od 3. 5. 2021 pro 2. stupeň


Žáci 6. - 9. ročníků – rotační výuka ve škole.



1. týden – od 3. 5. do 7. 5. 2021 se ve škole budou prezenčně vyučovat žáci 8. a 9. ročníků –
platí rozvrh hodin uvedený na www.skolaonline.cz.



2. týden – od 10. 5. do 14. 5. 2021 se ve škole budou prezenčně vyučovat žáci 6. a 7. a
ročníků - platí rozvrh hodin uvedený na www.skolaonline.cz.
Takto se ročníky budou vždy po týdnu střídat.
V týdnu, kdy budou žáci doma, vzdělávají se distančně online na MS TEAMS – zde budou mít
uveden rozvrh pro distanční výuku.




Počet žáků ve třídách prezenční výuky není omezen, vyučovat se bude celá třída.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude škola
postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem
zdravotnictví (či vládou ve formě krizových opatření).

Organizace prezenční výuky







Budou dodržována veškerá opatření k zamezení šíření nákazy Covid-19, řídíme se manuálem
MŠMT k provozu škol a školských zařízení a dodržujeme veškerá protiepidemická opatření.
Klademe důraz na časté mytí rukou a větrání a další opatření proti šíření viru dle pokynu v
Informacích o provozu škol.
Zakrytí nosu a úst je povinné ve všech prostorách školy pro všechny zúčastněné venku i uvnitř.
Žádáme Vás, aby měl každý žák 2 zdravotní (chirurgické) roušky na den, každou v igelitovém
sáčku.
Žádáme, abyste do školy posílali vždy pouze zdravé děti.
Jestliže se objeví známky nákazy u žáka v průběhu vyučování, škola Vás bude kontaktovat,
abyste si jej odvedli ze školy.

Týden od 3. 5. do 7. 5. 2021
Třídní učitelé si pro žáky vždy v pondělí a ve čtvrtek přijdou a odvedou si je k samotestování:
 8. A z bočního vchodu z parkoviště, vchodu od jídelny v 7. 55 hodin 1. skupina, 8.15 hodin
2. skupina
 8. B zahradou od Coopu nouzovým vchodem (bílé dveře) 4. pavilon v 7. 55 hodin 1. skupina,
8.15 hodin 2. skupina
 9. A před hlavním vchodem do školy v 7. 55 hodin
 9. B zahradou od Coopu nouzovým vchodem (bílé dveře) 5. pavilon v 7. 55 hodin
 Prosíme o dodržení stanovených míst i časů, abychom co nejvíce zamezili potkávání žáků
z jiných tříd.
V ostatní dny přijdou žáci 8. a 9. ročníků do školy mezi 7.45 a 8.00 a používají stejný vchod jako v
pondělí

Pokud se žák opozdí (a jeho třída již nebude na smluveném místě) nebo z jakéhokoliv důvodu žák
přijde do školy později, zazvoní na 4. pavilon a počká, až si pro něho přijde zaměstnanec školy. Ten
ho doprovodí do třídy případně na testování.
Každý žák, zaměstnanci a ostatní osoby jsou po vstupu do objektu školy povinni použít dezinfekci a
používat roušky a respirátory k zakrytí nosu a úst.
Cizí osoby mají vstup do budovy školy povolen jen za účelem úředního jednání.

Informace k testování žáků
















Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 3. května 2021. Preventivní antigenní test
se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní
přítomnosti žáka ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou
minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do
školy.
Nebude-li , žák nebo přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den
jeho příchodu.
Žáci se mohou testovat vlastními testy, které jsou schváleny Ministerstvem zdravotnictví
V případě, že výsledek testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce
dítěte nebo žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu.
Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení
testu.
Škola je povinna bezodkladně zajistit oddělení žáka s pozitivním výsledkem testu od ostatních
osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout.
Zákonný zástupce dítěte nebo žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým
způsobem informovat o pozitivním výsledku testu praktického lékaře pro děti a dorost.
Pokud rodiče odmítnou testování svých dětí, pak tyto děti zůstávají doma.
Vyučující nesmí umožnit přítomnost netestovaných žáků ve škole v kolektivu ostatních
spolužáků, dětem, které zůstanou doma, zašle úkoly.
Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost níže uvedeným odkazům, kde jsou uvedeny podrobné
informace, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a videoukázky testování.
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimořádné-opatření-testování-žáků-veškolách.pdf
https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3

Školní stravování





Školní jídelna je v provozu.
Ve školní jídelně mohou konzumovat stravu pouze žáci, kteří chodí do školy.
Ostatním dětem je umožněn odběr oběda do jídlonosiče v čase 11.40 až 12.30, pokud oběd
chcete odebrat, musíte stravu přihlásit.
Všechny osoby přítomné ve školní jídelně mají povinnost zakrytí nosu a úst mimo dobu
konzumace stravy.

V případě dotazů kontaktujte Šárku Pohankovou, tel.: 604 404 733.
E-mail školy: zskraliky@gmail.com

