INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17.5.2021

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě novelizovaného opatření MZd ze dne 10.5. 2021 k provozu škol od 17.5.2021 vám
sdělujeme tyto informace:

1. STUPEŇ ZŠ
-

Od 17.5.2021 se všichni žáci 1.stupně vzdělávají bezrotačně => celý 1.stupeň nastoupí do školy
bez omezení, nebude distanční výuka

-

testování bude probíhat s frekvencí jedenkrát týdně – v pondělí. Nebude-li žák přítomen v den
termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

-

ŠKOLNÍ DRUŽINA - bude ve stejném provozu jako byla doposud => 1.třída – p. Holubová /budova
ŠD/, 2.třída a 3.třída – p. Sondelová, p. Stadlerová /budova ZŠ/

Harmonogram testování a příchodu do školy 1. stupeň

1.třída
2.třída
3.třída
4.třída
5.A, 5.B

Příchod

Testování

1.skupina

7:25

7:30-7:45

2.skupina

7:40

7:45-8:00

Celá třída

7:40

7:45-8:00

2. STUPEŇ ZŠ
-

všichni žáci 2.stupně v Ústeckém kraji se budou i nadále v týdnu od 17. do 21.5.2021 vzdělávat
rotačním způsobem => 8.tř.,9.tř. – prezenční výuka, 6.tř., 7.tř. – distanční výuka

-

testování bude probíhat s frekvencí dvakrát týdně – v pondělí a ve středu. Nebude-li žák přítomen
v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
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-

dle předběžných informací by mohla být od 24.5.2021 umožněna osobní přítomnost všech žáků 2.
stupně ve škole bez rotace (upřesňující informace vydá MŠMT po jednání vlády koncem příštího
týdne – následně vás budeme informovat)

Harmonogram testování a příchodu do školy 2. stupeň

VCHOD DO ŠKOLY – 2.VCHOD (U FARY)

8.třída
9.třída

-

Celá třída

Příchod

Testování

7:40

7:45-8:00

dále je stanoveno, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při
zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu
na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží
odstup 2 metry od jiných osob.

-

Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst (zdravotnická
obličejová maska splňující standardy MO MZd)

-

ŠKOLNÍ JÍDELNA – žáci, kteří se doteď v ŠJ nestravovali a nyní se budou chtít ve školní jídelně
stravovat, kontaktujte do pátku 14.5.2021 p.Patakyovou na tel.č. : 474 386 208
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