REALIZACE VÝUKY OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
rozhodnutím MZ a MŠMT ČR je od pondělí 12. 4. 2021 umožněna přítomnost dětí
přípravné třídy a žáků I. stupně ve škole, tzn. že se tyto třídy vracejí k prezenčnímu
způsobu výuky za podmínky rotačního způsobu přítomnosti žáků ve škole. Znamená to
realizaci kombinované prezenční a distanční výuky. V praxi to pro žáky I. stupně naší školy
znamená týdenní střídání obou forem výuky u žáků přípravné třídy a 1. – 5. tříd.
V týdnu od 12. 4. do 16. 4. 2021 budou žáci PT, 1.A, 1.B, 4.A, 4.B vzděláváni prezenčním
způsobem, tzn. že budou docházet na výuku do školy dle platného rozvrhu. Žáci tříd 2.A, 2.B,
3.A, 3.B, 5.A, 5.B budou v tomto týdnu vzděláváni distančním způsobem (výuka na dálku),
tzn. že nebudou docházet do školy.
V dalším týdnu tj. 19. 4. – 23. 4. 2021 se situace obrátí, tzn. že žáci 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 5.A,
5.B budou vzděláváni prezenční formou (budou docházet na výuku do školy dle platného
rozvrhu) a žáci přípravné třídy a tříd 1.A, 1.B, 4.A, 4.B budou v tomto týdnu vzděláváni
distančním způsobem (výuka na dálku), tzn. že nebudou docházet do školy.
Toto týdenní střídání prezenční a distanční výuky dětí přípravné třídy a žáků I. stupně
bude probíhat i v následujících týdnech a to do odvolání.
Výuka bude probíhat dle aktuálního rozvrhu s výjimkou tělesné výchovy. Místo tohoto
předmětu budou probíhat náhradní činnosti dle zájmu a potřeb žáků.
V provozu bude od 12. 4. 2021 v plném rozsahu také školní družina, tzn. že bude otevřena
od 6:00 do 17:00 hodin. Po celou dobu pobytu dětí ve škole je stanovena povinnost nosit
respirátor nebo ochrannou roušku, žádáme proto rodiče, aby vybavili děti dostatečným počtem
ochranných pomůcek pro zakrytí úst a nosu.
!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Škola je povinna na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.
4. 2021 (č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN a č. j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN) 2x
týdně před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných
opatření MZd (např. nošení respirátorů zaměstnanci, nošení roušek žáky) a zvýšených
hygienických standardů (rozestupy, homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.) provést u
žáků a pedagogických pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávání testovaným dětem,
a dále u ostatních zaměstnanců školy, kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito žáky

nebo pedagogickými pracovníky 2x týdně realizaci testování neinvazivními antigenními
testy, a to tzv. samoodběrem. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Více
informací o testování naleznete po kliknutí na LETÁK K TESTOVÁNÍ PRO
RODIČE a LETÁK K TESTOVÁNÍ PRO ŽÁKY.
Poznámka – školní stravování:
Děti, kterým rodiče platí stravu z běžných účtů, mají od 12. 4. 2021 hromadně přihlášené obědy
i svačinky (ti, kteří je odebírají). Hotově platící strávníci se musí přihlásit v termínu do pátku
9. 4. 2021 u vedoucí školní jídelny paní Jarmily Osladilové: tel. 583 550 306 nebo 739 430 844.
V případě jakýchkoli úprav a změn Vás budeme, vážení rodiče, neprodleně prostřednictvím
webových stránek školy informovat.

