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VŠICHNI ŽÁCI SE ÚČASTNÍ PREZENČNÍ VÝUKY
OBĚDY
Pokud jsou žáci přihlášení na obědy, pak se stravují ve školní jídelně. 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.
Vzhledem k nutnému dodržení nařízení je pevný rozvrh na obědy, který může zasahovat i do
vyučovací hodiny. Tento je zveřejněn zvlášť.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (1. stupeň)
Standardní provoz družin včetně ranní družiny. Zrušili jsme poplatky za družinu do konce školního
roku.
1. oddělení (p. Dobešová) 573370023 klapka 61
2. oddělení (p. Hrušáková) 573370023 klapka 62
3. oddělení (p. Valouchová a p. Ptáčková) 573370023 klapka 63
ranní družina od 6:15 – 7:35 hodin
odpolední družina do 16:00 hod.

ŠKOLNÍ KLUB (5. třídy a 2. stupeň)
Normálně plně v provozu. Vracíme poplatky za kroužky.






Pondělí 12:30 - 15:30
Úterý 12:30 - 15:30
Středa 12:30 - 15:30
Čtvrtek 11:30 - 15:30
Pátek 12:30 - 15:30

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).
Pobyt venku – pokud jsou mezi žáky dodrženy 2 metry, pak bez roušek. Pokud to charakter činnosti
nedovoluje, pak také bez roušek.

TESTOVÁNÍ
Všichni žáci se testují 1x týdně antigenními testy.
Žáci se pod dozorem pedagogických pracovníků testují sami neinvazivními 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 zhlédnout na přiloženém videu.
Výjimky (žák se nemusí testovat, pokud doloží):
-

potvrzení o negativním PCR testu ne starší 7 dní
potvrzení o negativním antigenním testu ne starší 72 hodin
potvrzení od lékaře, že prodělal COVID-19 a je v tzv. ochranné lhůtě 90 dní
čestné prohlášení, že byl žák testován v jiné škole nebo ve školském zařízení (např. ZUŠ,
středisko volného času) nejdéle před 72 hodinami.

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.
Pokud se rozhodnete IVP ukončit, domluvte s třídní učitelkou a podejte žádost o ukončení IVP.

VÝUKA DLE ROZVRHU

