Nástup žáků do školy od 17. 5. 2021
Vážení rodiče,
zasíláme Vám organizační pokyny k nástupu žáků 1. a 2. stupně do škol v pondělí 17. 5.
2021.
Od pondělí 17. 5. 2021 se budou prezenční výuky ve škole účastnit žáci celého prvního stupně
a žáci 7. a 9. ročníku. Žáci 6. a 8. ročníku pokračují v tomto týdnu v distanční výuce.
Školní družina bude v provozu bez omezení pro všechny přihlášené žáky (včetně 4. ročníku).
Žáci budou testováni bezprostředně po příchodu do školní družiny. Při příchodu zvoní na
zvonek družina 5, kde budou otestováni a následně přejdou do herny ŠD.
Prezenční výuka na prvním stupni bude probíhat dle platného rozvrhu jednotlivých tříd.
Výuka v 7. a 9. ročníku bude probíhat podle upraveného rozvrhu, který obdrží žáci od svých
třídních učitelů v pondělní v první vyučovací hodině.
Platí povinnost nošení roušky, respirátoru, pro všechny osoby po celou dobu pobytu ve školní
budově. Ve třídách bude probíhat časté větrání.
Vyzýváme zákonné zástupce žáků, aby do školy k prezenční výuce posílali pouze žáky, kteří
nejeví příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací
obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu a ucpaný nos, bolest
hlavy).
Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům. Zákonným zástupcům bude vstup do
prostor školy umožněn pouze v odůvodněných případech za přijetí režimových opatření
minimalizujících styk s žáky.
Žáci budou chodit do školy v čase 7,40 až 7,55 čtyřmi vchody, ve své šatně se převléknou,
přezují a přesunou do své třídy. Žáci 7. a 9. ročníku přijdou v pondělí 17. 5. v 7,55 hod. ke
svému vchodu, kde si je vyzvednou třídní učitelé a odvedou k testování do testovací
místnosti. Všichni žáci odchází ze školy hlavním vchodem.
Hodiny tělesné výchovy budou probíhat ve vnějších prostorech (venku). Hodiny hudební
výchovy budou probíhat bez zpěvu žáků.
Příchod do školy v týdnu od 17. 5. do 21. 5. 2021
Hlavní vchod
1. A
1. B
2. A
4. A
4. B
5. A

Horní brána
2. B
3. A
3. B
3. C
5. B
5. C

Spodní brána
7. A
7. B
7. C

Vchod hřiště
9. A
9. B
9. C

V případě pozdního příchodu do školy žáci zvoní na kancelář školy a přicházejí hlavním
vchodem.
Testování žáků
Testování bude probíhat každé pondělí a druhý stupeň i ve čtvrtek vždy v první vyučovací
hodině. Testovat budeme pod dohledem pedagogů antigenními testy Singclean ze vzorků
z kraje nosu. V případě pozitivního testu budou rodiče vyzvání k vyzvednutí žáka ze školy a
rodiče zajistí PCR test pro své dítě. Výsledek tohoto PCR testu rodiče oznámí neprodleně
škole. Další informace k testování jsou na webové stránce https://testovani.edu.cz/pro-rodice
nebo https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole a v přiložených dokumentech o testování pro
žáky a rodiče.
Distanční výuka
Žáci, kteří nebudou v určeném týdnu plnit povinnou prezenční výuku, se budou i nadále
účastnit povinné distanční výuky. Výukové materiály a úkoly budou žákům na distanční
výuce předávány již zavedeným způsobem.
Konzultace
Žákům budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a
jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Na
konzultace je nutno se s dostatečným předstihem domluvit s vyučujícím.
Informace školní jídelny pro rodiče žáků
Všichni žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky, budou přihlášeni ke stravování. V
týdnu distanční výuky mají žáci stravu odhlášenou. Máte-li zájem odebírat obědy i v týdnu
distanční výuky, je nutné přihlásit se přes www strava.cz a obědy si vyzvedávat do
jídlonosiče. Výdej obědů do jídlonosičů probíhá v 10,00 – 10,30 u vchodu do školní kuchyně
za školou. Žádáme rodiče, aby si překontrolovali přihlášení / odhlášení svých dětí, dle jejich
docházky.
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