Vážení rodiče,
předkládáme Vám základní rámec informací o nástupu žáků do školy. Žáci se budou po třídách v týdenních
intervalech střídat v prezenční výuce (týden prezenční výuka – týden distanční výuka). Po dobu přítomnosti
ve škole budou žáci dvakrát týdně testováni antigenními testy z kraje nosu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Testování je nezbytnou podmínkou k nástupu žáků do prezenční výuky, bez negativního testu nelze žáka
k prezenční docházce přijmout. Testování se netýká žáků, kteří byli v uplynulých 90 dnech pozitivně testováni
PCR testem a doloží potvrzení o prodělání covidu od pediatra při nástupu do školy.
Po celou dobu pobytu ve škole platí pro žáky povinnost nosit chirurgickou roušku.
V průběhu několik dní bude zveřejněn nový manuál - Soubor hygienických a provozních podmínek naší
školy v souvislosti s osobní přítomností žáků 1. stupně od 12. 4. 2021. Následně poté budou aktualizované
rozvrhy pro prezenční i distanční výuku. Je nezbytné skloubit rozvrhy s distanční výukou žáků 1. i 2. stupně,
prosíme o trpělivost.
Z nařízení MŠMT mají rodiče některých profesí možnost nahlásit své dítě k celodenní přítomnosti ve „školní
družině“. Tato možnost se nabízí pro žáky, kteří jsou v daném týdnu na distanční výuce. Pro žáky je po celou
dobu zajištěn pedagogický dozor, žáci se zapojují do distanční výuky své třídy. Příslušnost k vybrané profesi
musí zákonný zástupce doložit potvrzením zaměstnavatele, bez tohoto potvrzení nelze žáka k docházce
přijmout. O způsobu organizace programu školní družiny pro děti IZS a rozdělení žáků do skupin rozhoduje
ředitel školy. Pokud budete mít o tuto službu zájem, kontaktujte třídní učitele.
Mezi vybrané profese patří:

Rozpis prezenčního vzdělávání žáků
Prezenční docházka v týdnu od 12. 4. 2021

Skupina A

Přístavba

Stará budova

2. patro

IV. B

II. B

1. patro

IV. C

IV. A

Přízemí

I. A

I. B

Skupina B

přístavba

Stará budova

2. patro

V. A

III. A

1. patro

III. B

V. B

přízemí

II. A

I. C

Prezenční docházka v týdnu od 19. 4. 2021

Z organizačních důvodů není možné zajistit, aby na přání rodičů chodili ve stejný turnus do školy žáci
z různých tříd. Tento rozpis je neměnný! Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
Nadále sledujte naše webové stránky.
Vedení školy

