Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace

Informace k provozu školy od 3.května.2021
V návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 upravuje ředitelství školy výuku v
následujících týdnech tímto způsobem:
Od 3. května 2021 bude umožněna osobní přítomnost žáků těchto tříd:
1. stupeň - 1.A, 1.B, 1.C, 3.B, 4.A, 4.B, 5.B, 5.C
Nástup do školy 3.5. bude podle současného časového rozvrhu, upraveného pro účely
testování (žáci 1. stupně budou testováni 1x týdně).
V ostatních pracovních dnech žáci je pro příchod žáků škola otevřena od 7:35 – 7:50
hodin, výuku začne v 7:55 hodin.
2. stupeň – 6.A, 6.B, 8.A, 8.B, 8.C
Škola bude pro příchod žáků škola otevřena od 7:35 – 7:50 hodin, výuku začne v 7:55
hodin. Po nástupu žáků do tříd proběhne v pondělí a ve čtvrtek testování žáků
antigenními testy.
Od 10. května 2021 bude umožněna osobní přítomnost žáků těchto tříd:
1. stupeň – 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.C, 4.C 5.A
Nástup do školy 10.5. bude podle současného časového rozvrhu, upraveného pro účely
testování (žáci 1. stupně budou testováni 1x týdně).
V ostatních pracovních dnech žáci je pro příchod žáků škola otevřena od 7:35 – 7:50
hodin, výuku začne v 7:55 hodin.
2. stupeň – 7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.B
Škola bude 10.5. pro příchod žáků 9.A, 9.B škola otevřena od 7:35 – 7:50 hodin, pro
žáky 7.A, 7.B, 7.C v 8:30 hodin. Po nástupu žáků do tříd proběhne v pondělí a ve
čtvrtek testování žáků antigenními testy (žáci 2. stupně budou testováni 2x týdně).
Vzhledem k nařízení dodržování homogenity skupin se ruší odpolední výuka pro žáky
2. stupně. Tento časový prostor mohou využít vyučující jednotlivých předmětů pro
individuální konzultace s jednotlivými žáky nebo se skupinami žáků s podmínkou
zachování homogenity třídy. Konzultace musí být včas oznámeny zákonným
zástupcům žáků.
Provoz školní družiny se řídí pokyny vydanými k 12.4., tj. současný stav.
Školní jídelna:
Od 10.5. naše školní jídelna bude nabízet výběr ze dvou hlavních jídel.
Žáci 2.stupně, kteří 3.5. a následně 10.5 budou nastupovat k prezenční výuce budou
automaticky přihlášeni ke stravování. Kdo nebude mít zájem o odběr stravy, je
třeba stravu odhlásit. Doporučuji a prosím o kontrolu stavu finančních prostředků na
kartě strávníka.
Výdej stravy pro žáky na distanční výuce (do přinesených nádob) bude probíhat od
11:15 do 11:35 nebo od 14:00 do 14:15 hodin.
Cizí strávníci mohou vyzvednout oběd do přinesených nádob v době od 11:00 do
11:15 hodin.

Testování se neprovádí u osob, které prodělali nemoc Covid-19 a zároveň
neuplynulo 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Také mohou
doložit negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48
hodin a byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného
MO MZd k provádění testů. Tyto informaci je nutné při vstupu do školy prokazatelně
doložit.
Vzhledem k časové náročnosti žádám všechny zastoupené strany o toleranci
k případným organizačním nedostatkům. Vše budeme řešit na HOT LINE 482751226.

V Liberci 30.4.2021

Mgr. Jaroslav Vykoukal
ředitel školy

