Organizační informace k návratu dětí 1. a 2. ročníku k prezenční výuce
od 12. 4. 2021 v týdenních rotacích
Vážení rodiče, věnujte, prosím, pozornost pokynům k organizaci pobytu žáků ve škole.
Ranní družina bude v provozu od 6.00 hod. Z důvodu náročné organizace bude tentokrát
pouze pro žáky, jejichž rodiče jsou zaměstnanci některého oboru kritické infrastruktury.
Rodiče prosíme, aby zvážili délku pobytu svých dětí v družině s ohledem na trvalé nošení
roušek. Děti musí mít alespoň 2 chirurgické roušky na den. Pro žáky dále doporučujeme
vhodné teplejší oblečení pro častý pobyt ve větrané třídě a popř. pro pobyt třídy venku.
Děti 2. ročníku budou vstupovat do školy bočním vchodem od jídelny, výuka bude
probíhat v jejich kmenové třídě.
Čas pro vstup je 7.30 hod. Je potřeba, aby děti byly v 7. 45 hod. již ve své třídě.
Poté budou děti ve svých třídách testovány AG testy za dohledu třídní učitelky
a vychovatelky školní družiny. Testy budou probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Po vyhodnocení testů začíná výuka podle úplného rozvrhu hodin.
Obědy a odpolední družina je pro žáky zajištěna.
Umístění družin: 1. A, 2. A. , 2. C – obchodní akademie
1. B a 1. C - škola nad jídelnou
2. B
- klubovna
Děti 1. B budou ráno do školy vstupovat stejným vchodem jako děti 2. ročníku.
Čas pro vstup je 7.45. V 8. 00 hod. by žáci měli být ve třídě na svém místě.
Testování a vyhodnocení proběhne stejně jako u dětí 2. tříd.
Třídy 1. A a 1. C budou vstupovat do školy bočním vchodem od tělocvičny. Pro přezutí
použijí šatny u tělocvičny.
Čas pro vstup je v 7. 30 hod. V 7. 45 hod. již začne ve třídách jejich testování.
Nemusí se testovat žák, který bude mít negativní test AG či PCR starý nejvíce 48 hodin,
dále taky žák, který prodělal onemocnění Covid 19 a od jeho pozitivního testu ještě
neuplynulo 90 dní. Obojí je třeba doložit potvrzením zdravotnického zařízení.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na děti.
Zpracovala: Mgr. Jana Pustková, zástupkyně ředitelky
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