Vážení rodiče,
12. dubna začínají prezenční rotační výuku žáci 1. A, 1. B a 2. třídy, 19. dubna žáci 3., 4. a 5.
třídy.
Prezenční výuka probíhá vždy podle pevného rozvrhu (stále platí zákaz Tv a zpěvu), distanční
vzdělávání podle rozvrhu pro distanční výuku.
Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, budou znovu přihlášeni. Chcete-li změnu, oznamte ji
vedoucí školního stravování, paní Tiché, na tel. 379 494 376, nejpozději v pátek, 9. 4. 2021
(3., 4., 5. třída do pátku 16. 4).
Žáci, kteří při prezenční výuce budou navštěvovat školní družinu, přihlásí se do pátku, 9. 4.
2021, vedoucí vychovatelce, paní Karbanové na tel. 728 143 597 (žáci 3., 4., 5. třídy do pátku
16. 4.).
Prezenční výuky se nezúčastní žáci s respiračními potížemi.
Žáci i zaměstnanci budou pravidelně testováni vždy v pondělí a ve čtvrtek neinvazivními testy
z přední části nosu. Testovat se budou žáci sami, dohled a pomoc budou zajišťovat
zaměstnanci školy.
viz instruktážní video: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20
Pokud nesouhlasíte s testováním svých dětí, neposílejte je do školy. Absence bude omluvena,
ale žákům nebude poskytováno distanční vzdělávání, pouze dálková pomoc školy jako při
nemoci. Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali onemocnění Covid19 a neuplynulo více než 90
dnů od prvního testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí prokazatelně doložit, např.
lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře…
Testovat se nemusí ani žáci, kteří mají test provedený jinde než ve škole, ale nesmí být starší
48 hodin. Opět doloží potvrzením.
Žákům 1. a 2. třídy může být při testování nápomocen zákonný zástupce (v tomto případě platí
výjimka ze zákazu vstupu třetí osoby do budovy školy).
Pokud dítě bude pozitivní, bude zákonný zástupce okamžitě vyrozuměn a je povinen si dítě
neprodleně ze školy vyzvednout. O dalším postupu bude rodič ve škole informován, bude-li to
potřebovat.
Během pobytu ve škole musí mít žáci ochranu dýchacích cest. Respirátor nebo roušku. Budeli žák v družině nebo bude odpolední vyučování, jsou vhodné roušky minimálně 2. Žák bude
mít i igelitový sáček na odložení roušky při jídle.
Žáci II. stupně zůstávají na distanční výuce. Ti, kteří mají například technické problémy s online
výukou a žáci 9. třídy (do přijímacích zkoušek), mohou využít jednorázové konzultace
s učitelem. Konzultující žák nebude testován.
Veškeré informace k návratu žáků do škol lze nalézt na stránkách MŠMT nebo lze napsat dotaz
na email reditelka@zskolovec.cz nebo zavolat na 731 825 194 nebo 379 494 364.
Rodičům děkujeme za součinnost a na děti se těšíme.
Mgr. Romana Šeterlová

