Informace k provozu ZŠ Plasy od pondělí 3. 5. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od pondělí 3. 5. 2021
obnovena také prezenční výuka žáků II. stupně základní školy tzv. rotačním způsobem.
V týdnu od pondělí 3. 5. 2021 se budou prezenčně vzdělávat třídy: 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 6.A, 8.A, 8.B
V týdnu od pondělí 10. 5. 2021 třídy: 1.A, 1.B, 3.A, 5.A, 7.A, 7.B, 9.A
Žáci budou do školy ráno vstupovat v těchto časech a těmito vchody:
Hlavní vchod: 7:50 – 2.A

Vchod u školní družiny: 7:50 – 2.B

8:00 – 4.A

8:00 – 4.B

Vchod u hřiště: 7:45 – 6.A
7:55 - 8.A + 8.B

Hlavní vchod: 7:50 – 1.A

Vchod u školní družiny: 7:50 – 1.B

8:00 – 3.A

8:00 – 5.A

Vchod u hřiště: 7:50 – 7.A
8:00 – 7.B + 9.A

Prezenční výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu. Žáci budou po celou dobu výuky ve své kmenové
třídě (kromě dělených hodin).
Distanční výuka: o-line hodiny budou pouze v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk.
Nový rozvrh on-line hodin bude na webových stránkách školy nejpozději v pátek odpoledne.
Z ostatních předmětů budou žáci dostávat úkoly do Google učebny.
Testování žáků proběhne dle pokynů mimořádného opatření vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno první
vyučovací hodinu. V přiloženém letáku je zveřejněn postup při pozitivním testu některého žáka.
V případě, že se budete chtít jako zákonný zástupce zúčastnit samotestování svého dítěte (pouze 1. –
3. třída), bude toto umožněno po příchodu do školy. Od 3. 5. 2021 se budou ve škole používat testy
Singclean. Na instruktážní video k testování žáků se můžete podívat na webové stránce
https://youtu.be/BmDnd140UH4. Další důležité informace k testování a odpovědi na nejčastější
dotazy najdete na http://testovani.edu.cz. Přehled návazných postupů po provedeném testování
najdete zde testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf (edu.cz).
Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek testu ne starší než 48 hodin a
děti, které onemocnění COVID-19 prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu
s pozitivním výsledkem. To je nutné prokázat např. potvrzením od lékaře, lék. zprávou, sms v mobilním
telefonu.
Pokud se Vaše dítě testování nezúčastní, nemůže se účastnit prezenčního vzdělávání. Škola bude
takovou absenci evidovat jako omluvenou, ale nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob
vzdělávání.

Preventivní testování může našim dětem umožnit bezpečné prezenční vzdělávání ve školách a tolik
potřebný osobní kontakt s učiteli a vrstevníky. Pokud se Vaše dítě necítí dobře, nebo má příznaky
onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv
onemocnění.

Školní družina bude fungovat na základě zachování pravidel homogenity skupin každý den do 16:00
hod. Z důvodu testování nebude vždy v pondělí ranní provoz školní družiny, v ostatních dnech úterý –
pátek bude ranní provoz ŠD od 6:00 hod.

Školní jídelna bude v provozu pro všechny žáky v prezenční výuce. Pro žáky v distanční výuce pokračuje
možnost si obědy vyzvednout do jídlonosičů přes rampu školní jídelny. Všichni žáci v prezenční výuce
mají obědy na daný týden vždy přihlášené. Pokud nemáte zájem o stravování ve školní jídelně je nutné
si obědy odhlásit. Všichni žáci v distanční výuce mají oběd na daný týden vždy odhlášený. Pokud máte
zájem o stravování v tomto týdnu, je nutné si oběd přihlásit.

