Stručné informace k organizaci výuky od 12. 4. 2021
Za předpokladu dodržování hygienických opatření (nošení chirurgických roušek
nebo respirátorů) a pravidelného testování se mohou od pondělí 12. 4. 2021 vrátit žáci do
školy. Ranní školní družina nebude z důvodu zajištění homogenních skupin a organizačních
důvodů v provozu. Dohled nad žáky bude zajištěn od 7,00 hod.. Z důvodu zajištění
homogenních skupin a organizačních důvodů, bude provoz ŠD pouze do 15, 00 hod.
Podmínka účasti žáka na prezenční výuce ve škole:
1. Musí se pravidelně podrobit testování 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek, případně
při prvním nástupu do školy a následně maximálně třetí den docházky. Testování
bude probíhat v budově školy neinvazivními AG testy.
2. Nebo musí žák doložit negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2
nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod.
3. Nebo prokazatelně doložit absolvování izolace z důvodu onemocnění COVID-19 za
podmínky, že od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů.
4. Nebo doložit certifikátem MZD ČR provedené očkování proti onemocnění COVID-19
za podmínky, že od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.
Upozornění:
Pokud zákonný zástupce testování svého dítěte odmítne, respektive nedoloží požadované
dokumenty, nebude dítěti umožněna účast v prezenční výuce. Manuál MŠMT na toto
pamatuje, a žák bude z výuky omluven. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost
zajistit žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.. Jeho nepřítomnost
na vzdělávání je dle tohoto pokynu vnímána obdobně jako v době nemoci
(tedy i způsob zadávání a plnění úkolů je téměř identický).
Školní stravování
Všichni žáci mají stravu automaticky odhlášenou. Je potřeba stravu objednat – přihlásit přes
portál www.strava.cz, nebo telefonicky v příslušné jídelně.

Další informace k organizaci výuky a průběhu testování obdržíte prostřednictvím Gmailu.

