Podrobné informace k provozu školy po návratu všech žáků k prezenční
výuce – od 12. 4. 2021 (první fáze)
Hygienická opatření
- Podmínkou přítomnosti žáka na prezenčním vzdělávání ve škole je testování 2x týdně neinvazivními
antigenními testy. Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek po příchodu do školy. Testy mají
povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák pod dohledem zaměstnance školy
pověřeného k tomuto ředitelkou školy. U mladších žáků – 1. a 2. ročník bude připuštěna asistence
zákonného zástupce při testování. Testování bude probíhat výhradně ve škole proto, aby byla nákaza ve
třídě co nejdříve odhalena a bylo možné řešit celou třídu jako ohnisko, kdy budou všichni posláni domů a
indikováni na test PCR. Testování je určeno pouze pro bezpříznakové žáky. Pokud se dítě necítí dobře,
mělo by zůstat doma. * ©
- Žáci mají povinnost nosit FFP2 respirátory nebo chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Zaměstnanci školy musí nosit FFP2 respirátor.
- Ve škole bude opět několikrát denně prováděna desinfekce povrchů.
- V učebnách se bude pravidelně větrat. Je vhodné, aby žáci měli vrstvené oblečení.
- Jednotlivé třídy se nebudou prolínat při žádné organizované aktivitě – vyučování, aktivity ve ŠD,
stravování…
- Vstup třetích osob do školy je možný jen v odůvodněných případech a omezen na minimum. Rodiče
prosíme, aby do školy vstupovali pouze v nutných případech.

Vzdělávání
- Výuka bude organizována pouze v homogenní skupinách (třídách) tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z
různých tříd.
- Stále platí zákaz sportovních činností a zpěvu. Místo tělesné výchovy se žáci při vhodném počasí půjdou
projít na čerstvý vzduch. V případě nepříznivého počasí budou mít náhradní program ve škole – budou
procvičovat učivo, které ještě dostatečně nezvládli. Také v hodinách hudební výchovy budou žáci mimo
hudební nauku a poslech skladeb procvičovat potřebné učivo.
- Čtvrtletní hodnocení žáků obdržíte od třídních učitelů koncem dubna. Můžete si také sjednat individuální
konzultaci s vyučujícím.

Provoz školní družiny
Pro žáky 1. – 2. ročníku
Pro žáky 3. – 5. ročníku

není provoz ŠD nijak omezen. (6:30 – 7:45 a 11:45 – 16:00)
je organizován provoz ŠD pouze po vyučování – vždy do 15 hodin. Každá třída
bude mít ve ŠD samostatný program tak, aby se žáci nepromíchávali. Ráno
mohou starší žáci (3.-5. ročník) vstupovat do školy od 7:30 hodin, po přezutí a
převlečení půjdou hned do své třídy. Tam bude do začátku vyučování zajištěn
pedagogický dohled, v pondělí a ve čtvrtek bude provedeno i samotestování
žáků.
Pokud rodiče potřebují nutně zajistit dohled nad svým dítětem ráno
v čase 6:30 – 7:30 nebo odpoledne v čase 15:00 – 16:00 je to možné
po předchozí domluvě. Předchozí domluva je důležitá z důvodu zajištění
testování žáků.

Stravování
Obědy - Na pondělí 12.4. 2021 bude zajištěn oběd pro všechny žáky. Pokud víte, že vaše dítě nepřijde,
informujte nás, prosím, o tom (telefonicky, na email). První den ve škole obdrží žáci také lístek s informací
o platbě za obědy. Částka bude společná pro měsíce duben a květen. Prosíme o úhradu do konce měsíce
dubna na účet č. 187781600/5500.
Pokud jste si ještě nevyzvedli přeplatky za stravné za rok 2020, můžete si je vyzvednout u VŠJ pí Heclové
během celého týdne (nejlépe po telef. domluvě.) Pokud chcete, abychom je předali přímo vašemu dítěti,
prosíme o písemné vyjádření (např. zapsat do notýsku, ŽK …). V tomto případě předáme peníze žákovi a
zapíšeme mu to do žákovské knížky.
Třída
Oběd

I. (1.-2. ročník)
11:40 – 12:15

II. (3. ročník)
12:25 – 12:50

III. (4.-5. ročník)
12:50 – 13:15

Svačinky – V pondělí nebudou připraveny svačinky pro žáky. Pro všechny zájemce je budeme připravovat
od úterý – je potřeba je v pondělí přihlásit a zaplatit.

Zájmové kroužky
Tradiční kroužky (společné pro žáky z více tříd) zatím nemůžeme organizovat. Některé aktivity z kroužků
přesuneme do jednotlivých skupin žáků.

© Jak bude testování žáků probíhat
Žáci 1.-2. ročníku

Testování bude organizováno jako součást pobytu v ranní ŠD.

Žáci 3.-5. ročníku, kteří přijdou do
školy v čase 7:30 – 7:40
Žáci 3.-5. ročníku, kteří po
předchozí dohodě přijdou v čase
6:30-7:30
Žáci 3.-5. ročníku, kteří nebudou ve
třídě v 7:45

Testování společně ve třídě před vyučováním – začátek testování v 7:45.
Testování po příchodu do školy pod dohledem určeného zaměstnance školy.
Testování na chodbě před třídou pod dohledem určeného zaměstnance školy.

* Podmínka testování se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že
a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) má 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 které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb
podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo Str. 2 z 10
c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od
aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku
(dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového
schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

