V Praze, 30. dubna 2021

Návrat žáků 2. stupně do školy – od 3. 5. 2021
Vážení rodiče,
dne 3. 5. 2021 se obnovuje výuka žáků 2. stupně ZŠ v rotačním režimu. Vzhledem k okolnostem
bude potřeba dodržovat některá opatření a také dojde k několika organizačním změnám.
Žáci se prezenční výuky účastní následujícím způsobem:
v sudých týdnech – zahájení prezenční výuky 3. 5. 2021
třídy: 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C
v lichých týdnech – zahájení prezenční výuky 10. 5. 2021
třídy: 8.A, 8.B, 9.A, 9.B
Rozdělení tříd navazuje na rozložení tříd 1. stupně tak, aby byla v budově přítomna v každém
týdnu cca polovina žáků školy.
Ve stejném režimu budou třídy pokračovat i v následujících týdnech.
Podmínkou účasti v prezenční výuce je absolvování antigenního testování.
Testování je zabezpečeno následujícím způsobem
 Na 2. stupni bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek na před zahájením výuky, po
příchodu žáků do školy (žáci 1. stupně se od 3. 5. 2021 testují již pouze e1x týdně, a to
v pondělí)
 škola obdržela neinvazivní antigenní testy, určené k samoodběru vzorku z kraje nosu
(žáci si vzorek odebírají sami)
 u testování bude přítomen pedagogický pracovník školy
 před testem obdrží žáci přesné instrukce k jeho provedení
 v případě pozitivního výsledku AG testu vystaví škola o jeho pozitivitě potvrzení, žák školu
opustí a absolvuje konfirmační PCR test
 škola v případě pozitivního testu informuje vás, rodiče a hygienickou stanici hl. m. Prahy
Organizace výuky








žáci jsou povinni dodržovat všechna stanovená hygienická nařízení a respektovat
pokyny vyučujících
po příchodu do budovy si žáci vydezinfikují a umyjí ruce, dezinfekční prostředky jsou
k dispozici na chodbách, toaletách i v každé třídě
žáci budou opakovaně poučováni o dodržování hygienických zásad – mytí rukou i
používání jednorázových papírových ručníků a kapesníčků v případě potřeby
bude zajištěno dostatečné větrání i zvýšený úklid prostor dezinfekčními prostředky
osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstoupit, sledujte tedy aktuální
zdravotní stav svých dětí a důsledně dodržujte toto opatření
v případě, že se do školy dostaví žák s výše uvedenými příznaky, budete okamžitě
kontaktováni, totéž platí v případě, kdy se toto projeví během vyučování; je velmi
důležité, abyste si po případném telefonátu dítě co nejrychleji ze školy vyzvedli
o případné prokázané nákaze covidem-19 u dítěte či v rodině kontaktujte přímo
ředitelku školy
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pohyb ve společných prostorách školy bude maximálně omezen – pohyb žáků pouze
v nejnutnějších případech
uložení věcí do šatních skříněk proběhne ihned po příchodu žáků do budovy tak,
abychom minimalizovali pobyt žáků na chodbách
prezenční výuka probíhá dle standardního rozvrhu jednotlivých tříd
nástup jednotlivých tříd do výuky bude upraven takto:

od 3. 5. 2021
sudý týden

vchod
DUŠNÍ

vchod
CURIE

7:30 - 7:40

---

---

7:40 - 7:50

---

7.A

7:50 - 8:00

6.A, 7.B

6.B, 7.C

od 10. 5. 2021
lichý týden

vchod
DUŠNÍ

vchod
CURIE

7:30 - 7:40

---

---

7:40 - 7:50

8.A

---

7:50 - 8:00

9.A

8.B, 9.B

prosíme o dodržování rozpisu příchodu žáků do budovy
vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům
při přesunech ve společných prostorách školy je vhodné dodržení odstupů 2 metry
vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru)
pedagogové budou dbát na zvýšenou hygienu (především mytí rukou) dětí
každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky (doporučujeme vyšší počet) a
sáček na uložení roušky; ve škole budou pro děti k dispozici náhradní jednorázové
roušky
v každé učebně je nezbytné často větrat, pedagog zajistí větrání minimálně na
začátku a na konci vyučovací hodiny a jednou za hodinu v jejím průběhu minimálně
po dobu 5 minut – vybavte proto děti vhodným oblečením
je možné výuku realizovat ve venkovních prostorách i mimo prostory školy, za dodržení
homogenity skupin

Rozmístění tříd do učeben
Sudý týden

Lichý týden

Denně

6.A

Vv

8.A

Vv

6.B

6.B

8.B

8.B

4. patro

7.A

8.B

9.A

Hv

konzultace

7.B

Hv

9.B

Př

7.C

Př

Výuka Aj
● za dodržení homogenních skupin kmenových tříd
● nadále pokračuje výuky lektory – rodilými mluvčími
Výuka Hv
● bez zpěvu; posílit rytmické aktivity
Výuka Tv
● v homogenních skupinách – celé třídy
● možné sportovní aktivity ve venkovních prostorách, bez ochrany dýchacích cest
Školní jídelna
●
●
●
●

oběd a konzumace oběda v uzavřených skupinách
provoz školní jídelny se řídí pokyny zaměstnanců ŠJ
výdej oběda se bude řídit předem daným rozpisem, který nebude možné měnit
upozorňujeme rodiče dětí, které nebudou obědvat ve ŠJ, že musí být po celou dobu
se svojí třídou, a tudíž musí jít společně s ostatními i do ŠJ, i když jíst nebude (bude
možné si dítě vyzvednout při přechodu do školní jídelny)

Prosíme o maximální spolupráci se školou. Poučte, prosím, doma děti o výše uvedených
pravidlech. Pro zachování provozu školy je nezbytné nastavená pravidla dodržovat.
Další konkrétní organizace Vám předají třídní učitel/třídní učitelky. V případě jakýchkoliv dotazů
se neváhejte obrátit právě na třídní učitele/učitelky či vedení školy.

S díky a pozdravem

Mgr. Tereza Martínková
ředitelka školy

