Provoz školy od 3. 5. 2021
Od pondělí 3. 5. 2021 se všechny třídy školy vyučují rotačně. Žáci prvního stupně pokračují v nastaveném
režimu, k nim se přidají žáci druhého stupně takto:
Ve škole

1. B 2. B 3. B 4. B 5. A 5. B 5. C

Sudý týden

(prezenčně)

6. A 6. B 6. C 7. A 7. C

(od pondělí 3. 5.)

Doma

1. A 1. C 2. A 3. A 4. A 4. C

(distančně)

7. B 8. A 8. B 8. C 9. A 9. B

Ve škole

1. A 1. C 2. A 3. A 4. A 4. C

(prezenčně)
Doma

7. B 8. A 8. B 8. C 9. A 9. B
1. B 2. B 3. B 4. B 5. A 5. B 5. C

(distančně)

6. A 6. B 6. C 7. A 7. C

Lichý týden
(od pondělí 10. 5.)

Prezenční výuka probíhá podle stálého rozvrhu, časy zvonění zůstávají stejné (pro všechny začátek v 8:00),
online výuka probíhá podle zvláštního rozvrhu vyvěšeného na webových stránkách školy.

Informace pro 2. stupeň:
1. Příchod do školy:
Žáci se shromažďují v areálu školy na místě, označeném cedulkou jejich třídy. Při příchodu k areálu
školy a před vstupem do školy bude mít žák nasazenou roušku (nebo respirátor) a bude ji mít nasazenou
po celou dobu pobytu ve škole, školní jídelně a ve všech vnitřních prostorách školy. Proto doporučujeme,
aby měl každý žák u sebe minimálně 3 roušky a dva sáčky (na čisté a špinavé roušky).
Při vstupu si žáci dezinfikují ruce.
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech
za přijetí hygienických opatření minimalizujících styk s žáky.
Žáci vstupují hlavním vchodem budovy 2. stupně, žáky pouští postupně p. školník nebo paní uklízečka
od 7:40.

V případě pozdního příchodu do školy použije žák svůj čip (žákům připomenout).

2. Testování:
Žáci na prezenční výuce se testují v pondělí a ve čtvrtek ve své třídě za přítomnosti TU popř. asistentky.
Pokud žák přinese jeden z těchto dokladů, ve škole se netestuje:
1) Doklad o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, a od prvního pozitivního PCR testu
neuplynulo více než 90 dní.
2) Doklad o negativním antigenním nebo PCR testu, který byl provedený poskytovatelem zdravotnických
služeb a který není starší 48 hodin.
Žáci na distanční výuce se netestují.

3. Výuka:
Výuka ve škole probíhá podle rozvrhu a řídí se aktuálními pokyny MŠMT. Žáci tráví přestávky výhradně ve
třídách (s výjimkou odchodu na WC nebo stěhování). Připouští se uvolnit žáka na WC v průběhu hodiny. Učitelé
ve spolupráci s asistenty dbají na pravidelné a důkladné větrání.
Období od 3. do 14. května bude adaptační. Jeho cílem je poskytnout žákům potřebné podmínky pro
postupný návrat k běžné prezenční výuce, minimalizovat stresové situace a pozvolna obnovovat pracovní
návyky. V rámci tohoto období žáci nebudou klasifikovaní (s výjimkou jedniček). Škola je připravena pomoci
individuálně dětem, které mají obavy z návratu k prezenční výuce. V tom případě nás kontaktujte!
4. Školní jídelna:
Žáci na prezenční výuce se stravují v jídelně. Obědy si nahlásí u TU v pátek 30. 4., do jídelny je nutné vzít čip.
Obědy se odhlašují v jídelně (tel.: 465 532 662). Cizí strávníci a žáci na distanční výuce, kteří mají oběd
předem objednaný, dostanou stravu do jídlonosičů venku v čase od 10:30 do 13:00.

