
Fakultní základní škola, Praha 9 -Horní Počernice, Chodovická 2250

rodičům žáků
~

Věc:  Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

S účinnosti od 3. 5. 2021 bude poskytováno vzdělávání ve škole pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ rotačním

způsobem (střídání prezenční a distanční výuky po týdnech).

±_:________§±upeň od 3.  5. 2021 pokračuje v režimu,  který byl  nastaven  12. 4.  2021 se dvěma změnami -

preventivní testování žáků bude probíhat jen jednou týdně a při výuce Tv jsou povoleny sportovní
činnosti ve venkovních prostorech bez ochrany nosu a úst.

Žáci 2. stupně se při prezenční výuce budou vzdělávat podle upravených rozvrhů hodin, online

výuka bude v rámci distančního vzdělávání synchronní formou (online hodiny)realizována pouze

v Čj., M a Aj., v ostatních předmětech asynchronně (zadání úkolů přes Classroom) či formou off-line

výuky (zadání úkolů ve škole).

Prezenční i online r`ozvrhy všech tříd platné od 3. 5. 2021 jsou k dispozici na webových stánkách

školy.

Rotační výuka na 2. stupni bude probíhat podle tohoto rozpisu:

Lichý týden Ípodle kalendáře)

Prezenční výuka - třídy 6. A, 6. 8, 6. C, 8. A, 8. 8

Distanční výuka - třídy 7. A, 7. 8, 7. C, 9. A, 9. 8, 9. C

Sudý týden Íi)odle kalendáře)

Prezenční výuka - třídy 7. A, 7. 8, 7. C, 9. A, 9. 8, 9. C

Distanční výuka - třídy 6. A, 6. 8, 6. C, 8. A, 8. 8

POZOR: 9. třídy zahájí v  týdnu od 3. 5. (sudý týden) prezenční výuku výjimečně až ve středu 5.
5. (3. a 4. 5. probíhají přijímací zkoušky, v těchto dnech bude tedy zrušena prezenční i distanční výuka
v devátém ročníku).
Preventivní testování devátých tříd proběhne proto výjimečně už ve středu 5. 5. první vyučovací
hodinu. (Ve čtvrtek 6. 5. se znovu testovat nebudou.)

Ranní nástuD tříd 2. stupně do školy bude probíhat hlavním i zadním vchodem v pětiminutových
intervalech dle rozpisui

Lichý týden:  hlavhí vchod -7.40 -6A, 7.45 -68, 7.50 -88

zadní vchod -7.40 -6C, 7.45 -8A

Sudý týden:   hlavní vchod -7.40 -78, 7.45 -7C, 7.50 -98

zadní vchod-7.40 -7A, 7.45 -9C, 7.50 -9A                                '



V případě pozdějšího nástupu do výuky vstupují všichni Žáci do Školy hlavním vchodem (třídy, které
zahajují výuku 2. vyučovací hodinu, návraty od lékaře apod.).
Po ukončení výuky budou všechny třídy odcházet ze školy hlavním vchodem.

Při vstupu do školy žáci nepoužívají šatny (epidemiologické důvody)

Před vyučováním a v době polední pauzy není možné využívat studovnu, žáci musí čekat před

budovou školy.

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

v distanční výuce a ostatní 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 2. stupně (kteří nevykazují příznaky COVID-19

a na které se nevztahuje výjimka z testování) neinvazivními Ag testy 2x týdně (pondělí a čtvrtek).

Povinnost testovat se mají i zaměstnanci školy.

Žákovi, který vykazuje příznaky Covid -19, nebude povolen vstup do školy (tedy ani preventivní

testování).

V Praze 30. 4. 2021


