Týdenní rotace tříd:

V týdnu od 12. 4. 2021 do 16. 4. 2021 se prezenčně výuky zúčastní žáci 1., 3. a 5.
třídy, v dalším týdnu pak žáci 2. a 4. třídy.

Žáci prvního stupně tedy budou jeden týden ve škole, v dalším týdnu bude probíhat
distanční výuka.

Výuka probíhá dle rozvrhu hodin.
Testování žáků:

Bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek. Žáci, kteří nebudou z důvodu nepřítomnosti
testováni v pondělí nebo ve čtvrtek, se podrobí testování v den, kdy přijdou do školy. Pokud
přijdou v úterý, budou spolu s ostatními testováni ještě ve čtvrtek. Pokud přijdou ve středu, ve
čtvrtek již testováni být nemusí.

Testování bude probíhat při vstupu žáků do školy (u žáků 1. a 2. třídy mohou pomoci
osoby odpovědné za výchovu). Bude proveden dodaný antigenní test. Do doby jeho
vyhodnocení (cca. 15 minut) nebudou žáci vpuštěni do budovy školy, na výsledek počkají
venku. Pokud bude test negativní, odchází do šatny a třídy (stále platí, že si při vstupu všichni
dezinfikují ruce). Pokud bude test pozitivní, budou kontaktovány osoby odpovědné za
výchovu, které zajistí (po dohodě s lékařem) PCR test a škole bezprostředně po zjištění
výsledku tento výsledek nahlásí. Bližší postup – viz manuál MŠMT. Z důvodu časové
náročnosti testování doporučujeme, aby žáci přicházeli 20 až 30 minut před začátkem
vyučování.

Testování žáků, kteří přichází do ranní družiny, zabezpečí vychovatelky ŠD.
Organizační záležitosti k průběhu výuky:

Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin. Vyučující nezapomenou větrat (viz
manuál), žáci musí být řádně oblečeni. Hodiny TV a HV budou řešeny stejným způsobem,
jako v předcházející době platných opatření, tělocvična je mimo provoz. V případě
vyhovujícího počasí je vhodné využívat k výuce venkovní prostředí.

Hygienická opatření při pobytu žáků i zaměstnanců ve škole - viz manuál.
Personální stav, zabezpečení ŠD a výuky:

Zaměstnanci ŠD zabezpečí provoz v obvyklém rozsahu, tedy ráno od 6:00 do 7:40,
odpoledne do 16:00.
Stravování žáků:

Na obědy budou vždy automaticky přihlášeni pouze žáci, kteří v daném týdnu mají
prezenční výuku. Pokud oběd odebírat nechtějí, musí to osoby odpovědné za výchovu nejdéle
do 13:00 předcházejícího pracovního dne vedoucí školní jídelny odhlásit.

Dozor nad žáky v době oběda zajistí učitel, který žáky na oběd odvádí, vypomohou
i AP a vychovatelky ŠD.

Pokud mají žáci zájem odebírat obědy i v době, kdy jsou v režimu distanční výuky,
nahlásí tuto skutečnost alespoň v předcházejícím pracovním dnu do 13:00 vedoucí ŠJ.

