Vážení rodiče,
dne 12.4.2021 bude obnovena prezenční výuka žáků 1. stupně rotačním způsobem.

V týdnu od 12.4. do 16.4.
-prezenční výuka (žáci jsou ve škole) - pro třídy v Bavorovské – 3.C, 5.C, 5.D
- pro třídy ve Výstavní - 1.D, 4.D
- pro třídy v Alešově ulici - 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 4.A
-distanční výuka (žáci jsou doma)

- pro třídy v Bavorovské – 1.C, 2.C, 4.C
- pro třídy ve Výstavní - 2.D, 3.D
- pro třídy v Alešově ulici - 3.A, 3.B, 4.B, 5.A, 5.B

V týdnu od 19.4. do 23.4.
-prezenční výuka (žáci jsou ve škole) - pro třídy v Bavorovské – 1.C, 2.C, 4.C
- pro třídy ve Výstavní - 2.D, 3.D
- pro třídy v Alešově ulici - 3.A, 3.B, 4.B, 5.A, 5.B
-distanční výuka (žáci jsou doma) - pro třídy v Bavorovské – 3.C, 5.C, 5.D
- pro třídy ve Výstavní - 1.D, 4.D
- pro třídy v Alešově ulici - 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 4.A

Pokud bude po 23. 4. dále probíhat rotační výuka tříd 1. stupně, třídy se budou střídat stejným
způsobem.
Žáci se budou dvakrát týdně ve škole povinně sami testovat antigenními testy (odběr z přední
části nosu). Testování bude probíhat vždy první vyučovací hodinu, každé pondělí a čtvrtek.
Žáci navštěvující ranní školní družinu budou testováni hned po příchodu do školní
družiny. Pokud žák bude v tyto dny chybět a dostaví se do školy jindy, bude individuálně
otestován hned po příchodu do školy.
U žáků 1.-3. tříd je možno využít při testování pomoci jednoho zákonného zástupce (více
informací obdržíte v e-mailu nejpozději tuto sobotu).

Bez testování není možné dítě do školy přijmout. Pokud se dítě nebude testovat, pak se
vzdělává z domova bez nároku na distanční výuku. Dítěti bude poskytnut týdenní plán výuky.
V případě, že žák prodělal onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR
testu s pozitivním výsledkem, nemusí být testován. Tuto skutečnost je nutno prokázat (např.
lék. zpráva, zpráva z laboratoře, potvrzení od lékaře).
V případě, že se některý z Vás rozhodne dítě za těchto podmínek do školy nedávat, absence
bude omluvena.
Všichni dospělí vstupující do budovy školy musí mít respirátor, žáci po celou dobu pobytu ve
škole musí mít nasazenou chirurgickou roušku (příp. nanoroušku či dětský respirátor).
Školní jídelna:
•

Žáci, kteří mají v týdnu prezenční výuku (žáci jsou ve škole), mají oběd automaticky
přihlášen. V případě potřeby je tedy nutné obědy v tomto příslušném týdnu odhlásit.

•

Žáci, kteří mají v týdnu distanční výuku (žáci jsou doma), mají oběd automaticky
odhlášen. V případě potřeby je možno si oběd v tomto příslušném týdnu nahlásit u
vedoucího školní jídelny. Obědy se pro žáky na distanční výuce budou vydávat do
jídlonosičů.

V souvislosti s nutností dodržet hygienická a bezpečnostní opatření nejen při testovaní, ale i
stravování, může dojít k úpravám časů začátku i konce výuky. Na harmonogramech usilovně
pracujeme a informace obdržíte na své e-mailové adresy nejpozději do soboty.
Ranní školní družina bude otevřena pro žáky 1. až 5. tříd (dle rotace) od 6:00 do 7:30.
Vstup do budov pro ranní družinu: Bavorovská – hlavní vchod – použijí čip
Výstavní – zazvoní u vstupních dveří
Alešova – hlavní vchod – použijí čip
Odpolední družina bude otevřena do 16:00.
Vstup do budov v 8:00:
Bavorovská:
V pondělí a čtvrtek (testovací dny) se žáci shromáždí u zadního vchodu do pavilonu 2. stupně
(u tělocvičny). Vyučující si je vyzvednou a ve třídách v přízemí pavilonu proběhne testování.
Pak žáci přejdou do svých tříd v pavilonu 1. stupně.
V úterý, středu a pátek si budou vyučující vyzvedávat žáky svých tříd před hlavním vchodem
do školy.

Výstavní:
Celý týden si budou vyučující vyzvedávat žáky před školou.
Alešova:
Žáky jednotlivých tříd si vyučující budou vyzvedávat u vedlejšího vchodu (u fary) v 7:55

Během samotestování budou používány testovací sady LEPU. Žáci budou seznámeni s
postupem testování ústně a názorně a za použití video návodu. Tento návod doporučujeme
projít s dětmi doma, aby se předešlo případným obavám.
Odkaz zde: https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20
Od 12.4. 2021 neposkytujeme péči o žáky rodičů vybraných profesí (IZS), ale pro žáky naší
školy, jejichž rodiče vykonávají tyto profese (IZS), otevřeme jedno oddělení školní družiny
v týdnech distanční výuky od 6.00 do 16.00. V případě zájmu o tuto službu kontaktujte vedoucí
školní družiny Martinu Vlkovou (732 463 354).
Upozorňujeme, že v souvislosti se zavedením rotační výuky dojde od 19.4. ke změnám rozvrhů
online výuky. Bližší informace obdržíte na třídních schůzkách, které se konají v úterý
13.4.2021.
Všem rodičům děkujeme za trpělivost a pomoc v této situaci a věříme, že se nám povede
navrátit děti ke společnému vzdělávání ve škole.

S pozdravem Jarmila Rybáčková, ředitelka školy.

