Vážení rodiče,
vzhledem k vysokému počtu pozitivních výsledků antigenních samotestů během dnešního
screeningového testování zavádím od zítřejšího (částečně již od dnešního) dne režimová
opatření, abychom omezili dopad případných PCR pozitivních záchytů ve třídách na
minimum.
1. výuka ve smíšených skupinách (tvořených žáky více než jedné třídy) bude probíhat
tak, že žáci budou v rámci zasedacího pořádku oddělováni (aby splnili podmínku
odstupu většího než 1,5 m mezi skupinami z různých tříd) a budou mít nasazeny
ochrany úst a nosu (aby byla splněna podmínka kontaktu bez ochrany úst po dobu
kratší než 15 mim.) – za rizikové kontakty tak budou moci být považováni pouze žáci
jedné třídy (nikoliv celá skupina)
2. pedagogové, kteří budou ve třídě v blízkém kontaktu se žáky (vzdálenost menší než
1,5 m) budou mít nasazen respirátor (případně obličejový štít)
3. pohyb ve společných prostorách školy bude omezen na nezbytné minimum
4. pro stravování ve školní jídelně bude vytvořen rozpis, aby jednotlivé třídy obědvaly
samostatně v oddělené části školní jídelny a netvořily se „fronty“ před výdejem jídla
(rozpis po celou dobu provozu školní jídelny od 11:20 do 14:00)
5. omezení mísení skupin ve školní družině
a. pokud to není nezbytně nutné, nevyužívejte v nejbližších týdnech ranní družinu
– zůstává v provozu, žáci budou mít po celou dobu přítomnosti ve smíšené
skupině nasazené roušky
b. jednotlivá oddělení ŠD budou fungovat odděleně – a to pouze do 17:00
(nebude docházet ke slučování podvečerní a večerní ŠD, s dětmi bude po
celou dobu jeden vychovatel)
c. pobyt na školním dvoře se bude řídit rozpisem tak, aby na dvoře byla
maximálně dvě oddělení ŠD, každé v jiném vymezeném prostoru
d. vyzvedávání dětí – po nahlášení dítěte prostřednictvím videotelefonu budou
rodiče čekat venku před budovou školy (v případě dohody
s vychovatelem/vychovatelkou ŠD je možné nahlásit vyzvednutí dítěte
telefonicky)
6. výrazné omezení vstupu do budovy pro třetí osoby
a. nadále nebude možný vstup do budovy školy při příchodu žáků (žádáme o
respektování) mezi 7:40 a 8:00
b. vstup do budovy školy bude možný pouze v případě předem sjednané
schůzky se zaměstnancem školy (zaměstnanec předem nahlásí jméno
návštěvy ve vrátnici školy)
c. vyzvedávání dětí ze ŠD – viz bod 5.d.
VELMI žádáme rodiče o respektování výrazně omezeného vstupu do budovy školy a
v případě vyzvedávání žáků ze školní družiny o co nejkratší pobyt ve společných
prostorách (vestibulu) školy.
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