Návrat žáků do školy od 12./19. 4. 2021 a organizační náležitosti s tím spojené

Žáci I. stupně (1. – 5. třída)
-

V týdnu od 12. do 16. 4. 2021 budou do školy chodit žáci 2., 4.A, 4.B a 5.B
třídy. Následující týden od 19. 4. se tito žáci budou vzdělávat distančně
(tedy na dálku, z domova) a v týdnu od 26. 4. 2021 opět ve škole. Tento
týdenní rotační cyklus bude platit do odvolání

-

V týdnu od 12. 4. do 16. 4. 2021 budou žáci 1., 3. a 5.A třídy se vzdělávat
distančně (tedy na dálku, z domova), v týdnu od 19. 4. budou tito žáci se
vzdělávat ve škole a v týdnu od 26. 4. 2021 opět z domova. Tento týdenní
rotační cyklus bude platit do odvolání.
Žák musí mít minimálně 2 zdravotnické roušky a sáček na jejich
uskladnění (kromě svačiny a konzumace stravy v jídelně, ji musí mít
stále nasazenu).
Nařízení o dodržování homogenity znamená, že žáci budou prakticky
stále společně ve svých třídách, zpěv a sportovní aktivity jsou zakázány
Rozvrh hodin bude u 1., 2., 3. a 4. tříd stejný, jako v podzimním období,
změna se však dotkne rozvrhu žáků 5.A a 5.B třídy, jejichž přehled
vyučovacích hodin uvádím níže (učitelé musí sladit prezenční výuku na I.
stupni a distanční výuku na II. stupni)
Vstup do školy před 7.30 h. je povolen z důvodu homogenity pouze
žákům nejmladším (1., 2. tř.), více prostoru ve vestibulu školy není,
ostatní budou vpuštěni pouze, pokud bude nějaký volný prostor
Vyučování, případně testování žáků (Po, Čt), začíná klasicky v 7.45 hod.,
do školy mohou žáci tradičně od 7.30 h.
Žáci budou mít po jednotlivých třídách vyhrazený čas na oběd, a to tak,
aby případně, pokud nechodí do školní družiny, stihli návazné spoje do
jejich domovských obcí (Lovčičky – 11,37 nebo 12,37 h, Milešovice –
12,31 h, Bošovice – 12,37 h)
Vzhledem k povinnému dodržení homogenity a našim personálním a
organizačním možnostem, nejsme schopni zajistit školní družinu pro
žáky 5. tříd. Těchto dětí je však minimum. Naopak pro žáky 1., 2., 3. a 4.
tříd bude mít školní družina provoz od skončení vyučování do 16.h.
Vyzvedávání dětí z družiny bude možné u žáků 1.a 2. tř. od 12.30 do

-

-

-

-

-

13.30 h. a od 15. do 16.h. (nezvoňte prosím v jiný čas, buď by docházelo
k rušení výuky nebo by žáci byli na hřišti či na procházce)
- Obědy jsou tímto automaticky přihlášené na dny, kdy žák bude na
prezenční výuce ve škole, a to za předpokladu, že žák chodil na oběd i
před uzavřením školy, či chodil jen v určité dny (v případě odhlášení
obědu či jakékoli změny, kontaktujte p. vedoucí školní jídelny na t. č.
544 240 076)
- Rozhodně je třeba neposílat do školy dítě nemocné, a to i s lehčím
průběhem respiračního onemocnění (riskujeme následnou karanténu pro
celý třídní kolektiv, což samozřejmě nikdo nechceme, více viz níže)
- Také bych chtěl zdůraznit, že i při pozitivním antigenním testu, se
budeme snažit o maximální anonymitu, aby žák nebyl případně stresován
Antigenní testování
- bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 7.45 h. Žáci 3., 4.A, 4.B, 5.A,
5.B budou testováni ve svých třídách za pomocí učitele a vychovatelek či
asistentů pedagoga. Jsou šikovní a určitě to zvládnou. Žáci 1. a 2.tříd
budou testováni v prostoru tělocvičny a jedné přilehlé učebny. (proto
v uvedené dny testování čekejte prosím i s dítětem u bočního vchodu
k tělocvičně a u dospělého je povinný respirátor FFP 2)
- U žáků 1.a 2.tříd prosíme o součinnost někoho z rodičů či širšího
rodinného kruhu (hlavně v prvním testovacím týdnu), protože výtěr
z okraje nosní dutiny může být pro některé děti zbytečně stresující.
Opravdu zdůrazňuji, že se jedná o výtěr z okraje nosní dutiny. Pokud
s výtěrem z nosní dutiny bude pomáhat např. teta či prarodič (tedy
někdo jiný než zákonný zástupce žáka), je třeba, aby tento byl zletilý a
aby měl od zákonného zástupce žáka pověření, že tuto činnost může
vykonávat. Stačí napsat pouze jednu větu, že pověřujete tuto osobu
(jméno, příjmení) provedením Ag testu, připojíte datum a Váš podpis.
V případě, že to nebude možné, vypomůže s testem prvňáčka či druháka
paní asistentka pedagoga (hlavně zpočátku však o to moc prosíme).
- V tělocvičně školy budou židle a lavice s rozestupy a rodiče či někdo ze
širší rodiny obdrží písemné pokyny, co je třeba udělat (jde nám skutečně
hlavně o ten výtěr z okraje nosu, kterého se může dítě zbytečně obávat)

- Zkuste to s dítětem předem probrat (hloubka výtěru má být optimálně 2
až 2,5 cm)
- Ještě jednou chci zdůraznit, že pokud antigenní test některého z žáků
vyjde pozitivní, budeme se snažit o maximální anonymitu (všichni dnes
již víme, že tyto Ag testy nemají velkou účinnost)
- Další pokyny pošlu později, není skutečně v lidských silách vše zpracovat
hned. Proto čtěte v současné době naše webové stránky častěji. Děkuji.
Pro stručný přehled uvádím vyučovací předměty, na které si žáci 5. tříd vezmou
pomůcky. Některé vyučovací hodiny mohou být i víckrát během dne. Přesné
rozvrhy hodin obdrží žáci od třídních učitelů první den prezenční výuky. Žáci 5.
tříd mají vyučování do 12.15 h., tedy 5 h/denně
5. A – prezenční forma (tzn. ve škole), od 19. 4.
Žáci si vezmou pomůcky na tyto předměty:
Po: Aj, Čj, M, Hv, Inf
Út: Vl, Aj, Čj, Vv
St: M, Aj, Čj, Tv
Čt: Aj, M, Čj, Tv
Pá: M, Pč, Vl, Př

Rozvrh hodin: 5. B – prezenční forma (tzn. ve škole), od 12. 4.
Žáci si vezmou pomůcky na tyto předměty:
Po: Aj, Čj, Vv
Út: Vl, M, M, Aj, Tv
St: Čj, Aj, Hv, Inf
Čt: Čj, Pč, Aj, Tv
Pá: M, Vl, Př

