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IČO: 47659262

Pokyny a pravidla pro výuku žáků od 12. 4. 2021
1. V souvislosti s nařízením Ministerstva školství ohledně postupného návratu žáků do školy, bude
v týdnu od 12. 4. 2021 následující rotační režim:
-prezenční výuka-ve škole:

1.A, 1.B, 4.A, 4.B, 5. A

-distanční výuka-doma, vzdáleně:

2.A, 2.B, 3., 5.B,

2. V týdnu následujícím, tedy od 19. 4. 2021 se celý cyklus prohodí, třídy 2.A, 2.B, 3., 5.B budou mít
výuku prezenční-ve škole a 1.A, 1.B, 4.A, 4.B, 5. A, pokračují distančně doma.
3. Tento systém střídání bude pokračovat až do odvolání.
4. Celý druhý stupeň pokračuje v distančním způsobu výuky jako doposud, pokud nedojde ke
změně, která bude předem zveřejněna. V případě potřeby učitele nebo žáků lze ve škole provádět
konzultace do max. počtu 6-ti žáků. V tomto případě se testování neprovádí.
5. Při prezenční výuce budou dodržována hygienická nařízení - pravidelné větrání, dezinfekce
rukou, rouška nebo ochranný štít.
6. Pro žáky s výukou ve škole bude v provozu školní družina podle platných pravidel. Přihlášené
děti budou rozděleny do dvou oddělení.
7. Pro žáky s výukou ve škole bude možnost stravování ve školní jídelně s dodržením všech
hygienických nařízení. Pokud má zákonný zástupce zájem o stravování dítěte ve škole, musí
jméno dítěte nahlásit vedoucí stravování (571 457 061, 739 618 541). Žáci s distanční výukou si
mohou rovněž po přihlášení odebrat oběd přes výdejní okno.
8. Pro zahájení prezenčního způsobu výuku budou prováděny dvakrát týdně u žáků i vyučujících a
ostatního personálu antigenní testy. Testovat se bude vždy v pondělí a ve čtvrtek. (viz. příloha
č. 1)
9. V případě, že žák chybí v den testování (pondělí nebo čtvrtek), bude otestován v den příchodu
do školy v náhradním termínu.
10. Pokud rodič s testováním nesouhlasí, jeho dítě zůstává doma a je vzděláváno domácí formou na
základě individuálního vzdělávacího plánu. Tuto skutečnost zákonný zástupce nahlásí třídnímu
učiteli. V tomto případě škola nezajišťuje distanční výuku. Za určené období bude provedeno
přezkoušení žáka. Vyučující sdělí konzultace on-line formou 1x týdně pro případ potřeby.
Jednotliví vyučující budou zadávat práci a úkoly prostřednictvím e-mailů, MS Teams nebo jinou
dohodnutou formou.

