NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY OD 12. 4. 2021
Nastavení rotační docházky do školy pro následující dva týdny:
1. týden od 12. – 16. 4. TŘÍDY: 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.C, 4.C, 5.A
2. týden od 19. – 23. 4. TŘÍDY: 1.A, 1.B, 1.C, 3.B, 4.A, 4.B, 5.B a 5.C.
Stejným systémem a rozdělením se bude případně pokračovat i v dalších týdnech.
V pondělí a čtvrtek bude ihned po vstupu do školy probíhat testování antigenními LEPU testy.
Testování se uskuteční na testovacích místech s určenými pedagogy. Věříme, že to všichni žáci
zvládnou sami. Video návod zde: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
Rodiče žáků 1. – 3. tříd mají možnost být přítomni při testování. Vzhledem k bezpečnostním a
hygienickým nařízením se nesmí potkat s žáky jiných tříd. Rodiče musí mít celou dobu respirátor a
dodržovat předepsaný minimální odstup od ostatních. Doba testování je cca 15 minut.
U žáků s pozitivním výsledkem bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce, který musí žáka
urychleně vyzvednout a objednat na kontrolní testy PCR (přes hygienu). Vstup do školy je dle nařízení
vlády žákům umožněn pouze s chirurgickou rouškou. Pokud ji žák nebude mít, po požádání si může
vyzvednout náhradní u vchodu.
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 SARS-CoV-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.
Vstup do školy pondělí a čtvrtek

Pondělí / čtvrtek

7.40
8.10
8.35

Hlavní vchod
12.-16.4.
2.C
4.C
5.A

19.-23.4.
1.A
3.B
5.C

Vstup ze školního hřiště
na pavilon u 1.1 (schody
k pingpong.stolům)
12.-16.4.
2.A
3.C

19.-23.4.
1.B
4.B

Vstup ze školního hřiště
na pavilon MVD (u
tělocvičny)
12.-16.4.
2.B
3.A

19.-23.4.
1.C
4.A
5.B

Pokud žák přijde z nějakého důvodu později, ohlásí se v kanceláři školy, bude zaopatřen příslušným
pedagogem a odveden do třídy. V žádném případě se nebude po škole pohybovat sám.
V ostatních dnech všichni přicházejí hlavním vchodem, čas zůstává stejný, jako při testování.
Ukončení výuky s ohledem na dodržení bezpečnostních a hygienických nařízením ve školní jídelně je
upraven. Tento čas bude rodičům oznámen třídními učiteli.
Družina bude v provozu při zachování homogenity skupiny pro žáky 1. a 2.ročníků do 16:00 hodin.
Ranní družina od 6:30, všichni vstupují hlavním vchodem (vzhledem k testování je umožněn příchod
nejpozději do 7:15, jinak musí žáci vyčkat na otevření školy v čase příchodu své třídy).
Školní jídelna bude v provozu. Žáci, kteří nastoupí k prezenční výuce se budou stravovat v jídelně a
přihlášeni budou automaticky. Pokud nebudou mít zájem o stravu, je potřeba si ji zrušit běžným
způsobem (elektronicky nebo telefonicky).
V případě zájmu o stravu v období distanční výuky, se musí každý přihlásit sám (běžným způsobem).

Oběd se bude vydávat v době od 11:15 do 11:40 do vlastních, čistých nádob.
Stravování cizích strávníků není do konce dubna umožněno.
V případě nepřijetí režimových opatření vydaných MZd a MŠMT se žák vzdělává individuálně bez
osobní přítomnosti ve škole. Z organizačních důvodů nebude možné pro něj zajistit plnohodnotnou
distanční výuku.

