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rodičům žáků

Věc:  Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

S účinnosti od 12. 4. 2021 bude poskytováno vzdělávání ve škole pro žáky 1. stupně ZŠ

rotačním způsobem (stři'dání prezenční a distanční výuky po týdnech). Při prezenční výuce

se žáci budou vzdělávat v rozsahu celého týdenního rozvrhu hodin, při online výuce podle

upravených  rozvrhů  (viz. webové stránky školy).

Prezenční výuka bude probíhat podle tohoto rozpisu:

Lichý týden: počínaje 12. 4. -1.8,  4.8, 5.8-nástup do školy v 7:30 hlavním vchodem
-3.A, 4.C, 5.A -nástup do školy v 7:30 zadním vchodem

(od  hřiště)

Sudý týden: počínaje 19. 4. -1.A, 2.A, 2.8 -nástup do školy v 7:30 hlavním vchodem
-4.A, 3.8, 5.C -nástup do školy v 7:30 zadním vchodem

(od  hřiště)

Při vstupu do školy žáci nepoužívají šatny ( epidemiologické důvody).  Při odchodu ze školy

všichni žáci využívají hlavní vchod.

Školní družina bude v provozu pouze pro žáky, kteří se účastní prezenční výuky (v oddělení

nebo skupině budou přítomni žáci pouze jedné třídy).

Z organizačních důvodů  ranní družinu škola zajišt'ovat nebude, odpolední družina bude

v provozu do 16:00. Odchody žáků ze ŠD budou možné do 15.00 kdykoliv, pak až v 16.00.

Žáci budou odcházet samostatně.

Ve školní družině je povolena také přítomnost žáků, jejichž zákonní zástupci jsou

zaměstnanci vybraných profesí (např.: zdravotničtí pracovni'ci, pedagogičtí pracovníci,

zaměstnanci bezpečnostních sborů aj.).

Školníjídelna bude v provozu pouze pro žáky a pedagogické pracovníky v prezenční výuce,

žáci v distanční výuce a ostatni' zaměstnanci školy mohou odebrat oběd s sebou ve

vymezeném čase 11.00 -11.30 a 13.45 -14.00 .

Povinnost nosit respirátor třídy FFP2 v budově školy mají všichni zaměstnanci, případně

návštěvníci. Žáci jsou povinni nosit po celou dobu pobytu ve škole alespoň chirurgickou

roušku.



Povinností školy je zajistit preventivní testování žáků (kteří nevykazují příznaky COVID-19)

neinvazivními Ag testy 2x týdně (ponděli' a čtvrtek). Povinnost testovat se mají také

zaměstnanci školy.

Při testování není nutná asistence zdravotnického  personálu   ( je provedeno

samoodběrem).   U žáků   1-3. ročníku je v nezbytném případě umožněna asistence

zákonného zástupce.

Testování není nutné u žáků, kteři' doloži' negativní výsledek Ag testu nebo PCR testu

provedeného na odběrovém mi'stě ne starší  48 hod.,  a také u žáků, kteří prodělali
onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo vi'ce než 90 dnů, což je

nutno doložit.

žákovi, který vykazuje příznaky covid-19, nebude povolen vstup do školy (tedy ani

preventivnítestování).

Žáci 2. stupně ZŠ budou pokračovat v distanční výuce.

1 nadále jsou povoleny individuální konzultace ve škole po předchozí domluvě s učitelem.

V Horních Počernicích  8.4.2021

Přílohy:

informativní leták k testováni' žáků

-     instruktážnívideo

-seznam  příznaků covid-19


