INFORMACE PRO RODICE k 1. fá zi
ná vratu ž áků do š kol.
vydáno dne 9.4. 2021, účinností od 12.4.2021

V pondělí 12.4. nastupují žáci 1. stupně na rotační výuku. Znamená to, že se učí střídavě
distančně jako doposud a prezenčně dle rozpisu níže. Do školy dochází celé třídy a učí se dle rozvrhu.

Týden 12. dubna - 16. dubna
Výuka ve škole

Výuka distančně (žáci jsou doma)
1. ročníky
2. ročníky

3. ročníky
4. ročníky
5. ročníky
6. ročníky – 9. ročníky

Týden 19. dubna - 23. dubna
Výuka ve škole
1. ročníky
2. ročníky

Výuka distančně (žáci jsou doma)

3. ročníky
4. ročníky
5. ročníky
6. ročníky – 9. ročníky

Týden 26. dubna - 30. dubna
Výuka ve škole

Výuka distančně (žáci jsou doma)
1. ročníky
2. ročníky

3. ročníky
4. ročníky
5. ročníky
6. ročníky – 9. ročníky

OBĚDY
Pokud jsou žáci přihlášení na obědy, pak se stravují ve školní jídelně. Ve školní jídelně je pevný
zasedací pořádek. Po každém žáku je místo desinfikováno. Pokud žák není přihlášen na obědy a
nenavštěvuje ani školní družinu, můžete si jej po ukončení vyučování vyzvednout, případně může
odcházet sám domů. Pokud je žák přihlášen do družiny, pak si jej vychovatelka z jídelny odvádí.
Rozpis na obědy je součástí přiloženého rozpisu.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Odpolední družina je zřízena pro každou třídu zvlášť. Ranní družina s organizačních důvodů není.
Pokud vaše dítě není přihlášeno do družiny, ale družinu byste využívat chtěli, pak napište žáku volnou
formou přihlášku do družiny do žákovské knížky. Toto sdělení pak žák ukáže v družině. Školní družina
je otevřena do 15:00 hod. Prosím komunikujte s družinářkou, do kdy bude vaše dítě v družině a kdo si
jej vyzvedne, případně, jestli bude odcházet samo.

OCHRANA NOSU A ÚST
Žáci si chrání nos a ústa chirurgickou rouškou, kterou si přinesou z domu. Dospělí pak respirátorem
dle nařízení vlády (bez výdechového ventilu).

TESTOVÁNÍ
Žáci se pod dozorem dvou pedagogických pracovníků testují sami neinvazivní antigenními testy, které
škola obdržela od státu. Pokud si přejete, aby dítě použilo jiný typ antigenního testu určeného
k samoodběru, je to možné, pokud si jej zakoupíte a donesete. Testování však musí probíhat ve škole.
Pokud chcete být testování vašeho dítěte přítomni, pak vám toto bude umožněno. Toto testování pak
proběhne v hale školy za přítomnosti pověřeného pracovníka.
Pokud bude výsledek testu vašeho dítěte pozitivní, pak vás budeme ihned kontaktovat, žák na vás
počká v izolační místnosti. V případě negativního výsledku škola zákonné zástupce neinformuje.
Postup při testování můžete shlédnout na přiloženém videu.

KARANTÉNA
V případě, že se ve třídě vyskytne pozitivně testovaný žák a bude to v pondělí, pak třída do karantény
nejde. Pokud by to však bylo ve čtvrtek, pak všichni žáci jdou do karantény, jejich ošetřující paní
doktorka jim vystaví žádanku na PCR test. Pokud je tento PCR test negativní, karanténa žáka končí.
Pokud je pozitivní, pak v karanténě zůstává. Další informace pak poskytne lékař.
Karanténa je uložena v místě bydliště žáka a žák do školy prezenčně dále nedochází. Pokud je více jak
polovina žáků v karanténě, třída přechází na distanční výuku. Detaily s vámi bude řešit třídní učitelka.

DOHLED NAD ŽÁKY URČITÝCH PROFESÍ
Škola nově poskytne dohled nad žáky naší školy ve věku do 10 let, jejichž rodiče pracují v těchto
profesích:




zdravotníci
pedagogičtí pracovníci zajišťující prezenční vzdělávání
zaměstnanci bezpečnostních sborů








příslušníci ozbrojených sil
zaměstnanci orgánů veřejného zdraví
zaměstnanci v sociálních službách
zaměstnanci Úřadu práce ČR
zaměstnanci ČSSZ a okresních správ soc. zab.
zaměstnanci Finanční správy ČR

Dohled je poskytován od 7:00 hod. do 15:00 hod. K tomuto je nutno se přihlásit a doložit také
potvrzení od zaměstnavatele. Žáci budou mít k dispozici PC tak, aby se mohli účastnit v tomto čase
distanční výuky. Nejedná se o doučování. Zájemci prosím volejte v pondělí 12.4. do kanceláře školy.
Zaměstnankyně kanceláře s vámi po telefonu sepíše přihlášku. Od úterý 13.4. tuto službu začneme
poskytovat. Při první návštěvě vaše dítě donese potvrzení od vašeho zaměstnavatele.

IVP
Pokud se z jakéhokoli důvodu obáváte poslat děti do školy, nebo odmítnete testování či ochranu
nosu a úst u vašeho dítěte, pak můžete požádat o individuální vzdělávací plán tzv. IVP. Na tomto se
domluvíte s paní učitelkou třídní a výchovnou poradkyní. Absence v době IVP se eviduje, ale
nezapočítává. Žádosti o IVP adresujete na reditelka@zsmorkovice.cz, detaily řešte s třídní učitelkou.

PŘÍCHOD DO ŠKOLY A POBYT VE ŠKOLE
Příchod do školy není nijak speciálně organizován. Žák přichází do školy od 7:35 do 7:50 hod., přezuje
se v šatně a jde přímo do třídy. V rámci školy jsou přijata opatření tak, aby se třídy mezi sebou
nesetkávaly. Dětem dejte prosím několik vrstev oblečení a pevné boty. Počasí je proměnlivé. Ve
třídách se bude často větrat a výuka bude také často probíhat venku. Tělocvik bude nahrazen
procházkami, zpěv je zakázán. Žáci jsou povinni nosit roušku i venku vyjma případu, že se charakter
činnosti s nasazenou rouškou neslučuje. Pevně věřím, že venku děti budou provozovat právě takovou
činnost.

