INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ.
1. Na základě rozhodnutí vlády je od pondělí 12. 4. 2021 umožněno prezenční vzdělávaní žáků
prvního stupně tzv. rotačním způsobem. Návrat žáků do školy proběhne za přísných hygienických
opatření, včetně nošení roušek (minimálně chirurgických) a pravidelného testování.
2. V týdnu od pondělí 12. 4. 2021 budou do školy chodit žáci I.A, I.B, II. a V. třídy.
Žáci III.A, III.B a IV.třídy budou mít distanční výuku. V týdnu od pondělí 19. 4. 2021 budou do
školy chodit žáci III.A, III.B a IV. třídy. Žáci I.A, I.B, II. a V. třídy budou mít v tomto týdnu
distanční výuku. Takto se budou žáci střídat po týdnech až do odvolání. Žáci druhého stupně mají
nadále povinnou distanční výuku.
3. Podmínkou účasti žáků na prezenčním vzdělávání je testování pomocí samoodběrných antigenních
testů. Od 3. 5. 2021 bude testování probíhat pouze jedenkrát týdně s tím, že test se provede
první den osobní přítomnosti žáka bezprostředně po příchodu do školy. Žáci při pobytu ve škole
musí mít minimálně chirurgickou roušku.
4. Žáci přicházejí do školy a shromažďují se u žákovského vchodu v těchto časech – časy je nutné
dodržet:
I.A – 7,45; I.B – 7,50; II. – 7,55; V. – 8,00.
III.A – 7,45; III.B – 7,50; IV. – 7,55.
5. Třídní učitelé převedou svoji třídu do testovací místnosti. Žáci si test budou provádět sami s
potřebnou pomocí pedagogických pracovníků. Zákonní zástupci žáků, kteří by chtěli svému dítěti
při testování ve škole pomoci, se na tomto domluví s třídní učitelem.
6. Po provedeném testování se žáci s negativním výsledkem testu přemístí s třídním učitelem do své
třídy a budou pokračovat ve vyučování podle rozvrhu.
7. Pokud bude žák otestován pozitivně, bude o tom okamžitě informován zákonný zástupce a ten si
dítě neprodleně vyzvedne. Dále bude postupováno dle příslušných pokynů a hygienických
opatření, více informací ZDE.
8. Ranní provoz školní družiny je organizován od 13.4. pro žáky s negativním výsledkem Ag testu.
Odpolední činnost je realizována po obědě ve třech skupinách, maximálně do 16 hodin
9. Stravování je umožněno všem žákům, v případě nezájmu je nutno oběd odhlásit.
Nadále platí možnost stravování i pro žáky na distanční výuce – oběd si vyzvednou v jídlonosiči.
10. Bližší informace podají třídní učitelé, případně vedení školy.
Odkazy: Více pro rodiče Více pro žáky Instruktážní leták

Postup testování videonávod

Čkyně 8.4.2021, aktualizace provozu ŠD 12.4.2021

Aktualizace 30.4. 2021 na provoz od 3.5.2021 (testování pouze jedenkrát v týdnu).
Aktualizováno 22.4. 2021 na provoz od 26.4.2021 (změna typu testů).
Mgr. Stanislav Mauric
ředitel školy

