Základní škola a Mateřská škola Vejprty
Milí žáci, vážení rodiče,
od pondělí 30.11.2020 dochází k přechodu na prezenční formu výuky u žáků 9. ročníku a u žáků
6. – 8. ročníků k tzv. rotační výuce (střídání celých tříd po týdnu). Vyučování bude probíhat dle
běžného školního rozvrhu pro prezenční výuku a pro distanční výuku bude rozvrh upraven.
6. třída a 7. třída


Žáci šestého a sedmého ročníku začínají prezenční výukou v lichém týdnu od 30. 11. - 4. 12. 2020
podle běžného rozvrhu ve škole, následující sudý týden od 7. - 11. 11 bude jejich výuka probíhat
distanční formou doma podle upraveného rozvrhu, který jim zašle třídní učitel.
8.třída



Žáci osmého ročníku začínají distanční výukou v lichém týdnu od 30. 11. - 4. 12. 2020 podle
upraveného rozvrhu, který jim zašle třídní učitel a následující sudý týden od 7. - 11. 11 bude jejich
výuka probíhat ve škole.
9.třída



Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu hodin pravidelně každý týden.
Vstup do budovy
 Celý druhý stupeň má pro vstup do budovy ZŠ vyhrazen přední pravý vchod od fary v těchto
časových intervalech:
6. třída - v 7.40 hodin
7. třída - v 7.45 hodin
8. třída – v 7.50 hodin
9. třída - v 7.55 hodin

Školní jídelna:
Školní jídelna bude od 30.11.2020 v provozu.
9. ročník
Žáci se budou stravovat ve školní jídelně.
6.- 8. ročník
Z organizačního a epidemiologického důvodu bude žákům 6.-8. ročníku poskytnut obět u výdejního
okénka do vlastních jídlonosičů ve stanovený čas.
Žádáme rodiče do středy 25.11. 2020 o zaslání emalu třídním učitelům, zda budou mít žáci zájem o
školní stravování.
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Základní škola a Mateřská škola Vejprty
Epidemiologická opatření :










Po celou dobu pobytu ve škole a ve školní jídelně, musí mít děti nasazené roušky tj.ve
společných prostorách a také po celou dobu vyučování ve třídách.
Z tohoto důvodu musí mít ve škole na dopolední aktivity minimálně dvě roušky a igelitový
sáček na odložení použitých roušek. Roušky musí dítěti dobře na obličeji přiléhat a nesmí z
obličeje padat. Prosíme rodiče, aby zvolili správnou velikost. Preferujeme a doporučujeme
jednorázové roušky, které se po dvou hodinách vyhodí.
V případě podezření na onemocnění zjištěné ve škole, bude dítě umístěno do samostatné
místnosti pro tento účel určené. Zákonný zástupce si své dítě musí okamžitě vyzvednout po
upozornění pracovníkem školy.
Rodiče všech žáků jsou povinni sledovat zdravotní stav svého dítěte a v případě podezření
a příznaků nemoci, kterými jsou především kašel, dušnost, jakékoliv příznaky infekce
dýchacích cest, zvýšená teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu jsou povinni o těchto
příznacích informovat pracovníky školy (tel.: 474 386 124, 774 483 842), děti s příznaky
onemocnění do školy neposílat a kontaktovat dětského lékaře.
Stejně tak musí oznámit jakékoliv podezření při kontaktu s nemocnými osobami nebo
osobami s výše uvedenými příznaky s podezřením na onemocnění Covid-19.
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v
důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
V závěru Vás chceme požádat o spolupráci při nácviku správné manipulace s rouškou.
Zároveň chceme poprosit o vzájemnou ohleduplnost k ostatním účastníkům při pobytu ve
škole a maximální dodržování výše stanovených hygienických pravidel týkajících se především
používání roušek a sledování příznaků onemocnění u dětí a osob, se kterými byly děti v
kontaktu.
Děkujeme za spolupráci, Mgr. Tomáš Kluc
Vejprty, 23.11.2020
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