Vážení rodiče,
od 17. 5. 2021 se opět mění režim na základní škole. Na základě rozhodnutí vlády se navrací
celý první stupeň do prezenční výuky. Druhý stupeň zatím zůstává v rotační prezenční
výuce. U žáků v prezenční výuce se navracíme k běžnému režimu ve výuce i školní družině.
Školní docházka je pro žáky povinná. Doprovází to stále opatření, která jsou nařízena vládou
a musíme je respektovat. Naši žáci tato opatření zvládají a je pozitivní i to, že se daná
opatření postupně rozvolňují.
1. Dosavadní opatření školy – dodatek školního řádu, informace k distanční výuce,
postupy při nařízení karantény a další jsou dále v platnosti.
2. K podmínce přítomnosti výuky dále platí povinné testování žáků neinvazivními testy.
Žáci prvního stupně se testují jednou týdně, žáci druhého stupně se testují dvakrát
týdně. Testování se netýká žáků, kteří se účastní konzultace jeden na jednoho.
3. Rotační prezenční výuka se týká pouze žáků druhého stupně. Žáci dochází do svých
běžných tříd na obou pracovištích.
4. Režim střídání při rotační docházce: v týdnu od 17. 5. 2021 má celý 6. ročník a celý 8.
ročník

prezenční výuku (7. a 9. ročník se vzdělává distančním způsobem),

v následujícím týdnu od 24. 5. 2021 má prezenční výuku 7. a 9. ročník (je však možné,
že rotační výuka již nebude).
5. Od 17. 5. 2021 je zrušena povinná homogenita skupin při výuce.
6. Není dovoleno zpívat v hudební výchově a cvičit v tělesné výchově je možné i nadále
pouze ve venkovních prostorách.
7. Během pobytu ve škole mají všichni žáci roušku, pracovníci respirátor. Při pobytu a
výuce ve venkovních prostorách tato povinnost není, podmínkou jsou vzájemné
rozestupy.
8. Kroužky, které byly do této doby vedeny distančním způsobem, pokračují prezenčně.
9. Školní družina je v běžném provozu včetně ranní družiny.
10. Školní jídelna i výdejna stravy na Uprkové je v provozu. Žáci, kteří běžně oběd
odebírají a mají prezenční výuku, budou automaticky přihlášeni k odběru oběda.
11. Školní bufet je z důvodu zamezení nadměrného setkávání žáků různých tříd mimo
provoz.

12. Žáci, kteří mají dále distanční výuku, pracují ve stejném režimu jako dosud. Vzhledem
k rotační prezenční výuce nebudou využívány konzultace šestičlenných skupin.
Konzultace jeden na jednoho budou dle potřeby konány nadále.
13. Pro žáky v distanční výuce je dále povoleno odebírání obědů pouze „výdejním
okénkem“. Konkrétní rozpis časů výdeje oběda, místa a organizace stravy je rozepsán
v samostatném dokumentu.
14. Hygienická opatření v budovách školy probíhají dle doporučení a jsou dále
nadstandardní.

Jsme si vědomi toho, že to stále ještě není běžný provoz, na který jsme všichni zvyklí, ale
postupně se k němu navracíme.
Vedení školy

