Vzhledem k nařízení vlády ze dne 29. 4. 2021 měníme organizaci školy od 3. 5. 2021 takto:
-

Pro žáky druhého stupně se spouští výuka v rotačním způsobu takto:
sedmé a osmé třídy - sudé týdny (od 3. 5., 17. 5., 31. 5, 14. 6., 28. 6.)
šesté a deváté třídy – liché týdny (od 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6.)

-

Zároveň zůstává zachována rotační výuka na prvním stupni takto:
2.A, 2.C, 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B - sudé týdny (od 3. 5., 17. 5., 31. 5, 14. 6., 28. 6.)
1.A, 1.B, 1.C, 2.B, 3.B, 3.C, 5.C – liché týdny (od 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6.)

-

Od pondělí 3. 5. se budou žáci testovat antigenními testy takto:
o první stupeň – jednou týdně (pondělí, případně v den příchodu žáka)
o druhý stupeň – dvakrát týdně (pondělí, čtvrtek, případně v den příchodu žáka)
o testujeme ve třídách vždy první vyučovací hodinu
o rodiče 1. až 3. tříd mají umožněnu přítomnost při testování – v tom případě
vstup hlavním vchodem a testování v prostoru bývalého bufetu
o při pozitivním testu v pondělí jde do karantény dotyčný žák
o při pozitivním testu ve čtvrtek jde do karantény celá třída a čeká se na výsledek
PCR testu
o testování se neprovádí u osob, které prodělali nemoc Covid-19 a zároveň
neuplynulo 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (nutno
doložit třídnímu učiteli)
o video návod jak na testování zde: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

-

vstup do školy
vchod první stupeň (beze změny):
7:30

1. A, 1. B

2. A, 2. C

7:35

1. C, 2. B

3. A, 4. A

7:40

3. B, 3. C, 5. C

4. B, 5. A, 5. B

vchod druhý stupeň
7. ABC

6. ABC

8. AB

9. AB

-

Nadále zůstává v platnosti povinnost žáků nosit chirurgickou roušku ve všech vnitřních
prostorách školy.

-

Výuky tělesné výchovy probíhá pouze ve venkovních prostorách a není povinnost nosit
při tělesné výchově roušky.

-

Jídelna bude v provozu. Automaticky nastavujeme obědy pro žáky, kteří mají být daný
týden ve škole (pokud nebude dítě ve škole, rodič odhlašuje sám). Výdejní okénko pro
žáky na distanční výuce bude v provozu v době 13:00 – 13:30. Obědy si musí přihlásit
sami.

-

V případě nepřijetí režimových podmínek vydaných MZd a MŠMT se žák vzdělává
individuálně bez osobní přítomnosti ve škole. Z organizačních důvodů není možné pro
něj zajistit plnohodnotnou distanční výuku. Prosíme rodiče, aby tuto skutečnost
oznámili třídnímu učiteli. Budou vám oznámeny termíny, kdy dorazí žák do školy
k individuálnímu přezkoušení.

V Liberci dne 30. 4. 2021

Mgr. Martin Mikuš

