Informace k provozu školy od 3. května 2021
Od pondělí 3. 5. 2021 je povolena prezenční výuka žáků 2. stupně v režimu tzv. rotační výuky
– střídání celých tříd po týdnu s povinností školy žáky testovat.
V týdnu od 3. 5. 2021 se budou ve škole prezenčně učit třídy 6. A, 6. B, 6. C, 8. A, 8. B, 8.
C. V tomto týdnu bude u žáků třídy 7. A, 7. B, 7. C, 9. A, 9. B, 9. C pokračovat distanční
výuka v současném rozsahu.
V týdnu od 10. 5. 2021 se budou ve škole prezenčně učit třídy 7. A, 7. B, 7. C, 9. A, 9. B,
9. C a na distanční výuku přejdou třídy 6. A, 6. B, 6. C, 8. A, 8. B, 8. C.

Žáci 2. stupně v prezenční výuce ve škole
Pobyt v prostorách školy je možný jen se zakrytím úst a nosu zdravotnickou rouškou.
Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách, což se dotkne především výuky
cizích jazyků. V některých volitelných předmětech 7. – 9. ročníku bude z důvodu nemožnosti
dodržení homogenních skupin probíhat pouze distanční vzdělávání. Ve výuce je zakázán
zpěv, tělesná výchova se bude konat pouze venku (vnější prostory).

Testování žáků 2. stupně
U žáků je přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Testování žáků bude
probíhat 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Žák nemůže být k testování nucen. Důsledkem
neúčasti na testování je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání (škola bude
absenci žáka evidovat jako omluvenou). Při této absenci nemá škola povinnost zajistit žákovi
distanční způsob vzdělávání.
Škola bude pro žáky otevřená od 7:40 h – boční vchod školní družiny. Žáci půjdou přes
šatny a bočním schodištěm do svých tříd, ve kterých bude v pondělí a ve čtvrtek probíhat
testování. Všichni žáci by měli být na testovacích místech v 7:50 h tak, aby se v 7:55 h
mohlo zahájit testování. Žák, který přijde do školy později, se bude testovat individuálně.
Totéž platí např. pro žáka, který přijde prvně do školy v úterý nebo ve středu.

Školní jídelna
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce. Na dny
prezenční výuky mají žáci oběd přihlášený.
Žáci v týdnu, kdy má jejich třída distanční výuku, mohou odebírat dotovaný oběd pouze
do jídlonosiče, a to v čase 11:00 – 13:00 h přes výdejové okénko školní jídelny (rampa na
boční straně budovy). Žáci v distanční výuce budou mít v daném týdnu oběd odhlášený, proto
je nutno oběd vždy nejpozději do pátku předcházejícího týdne do 14:00 h přihlásit.

