
Vážení rodiče dětí 1.stupně,

přicházím s informacemi o výuce od 12.4.2021

Na úvod bych ráda řekla, že jsme velmi rádi, že se situace zlepšila a že se děti
mohou, zatím alespoň touto formou, do školy vrátit. Chápu, že mnozí z Vás nejsou
spokojeni se způsobem návratu, já se na to dívám tak, že to je alespoň nějaký krok
kupředu. Všichni zaměstnanci školy se na návrat připravují a uděláme vše pro to,
aby byl co nejméně zatěžující.

Výuka by měla probíhat v prezenční formě podle běžného rozvrhu (jsou možné
změny vzhledem k testování), v distanční výuce podle týdenních plánů jako dosud.
Pro anglický jazyk budou třídy rozděleny na polovinu, nebude se vyučovat v běžných
skupinách, vzhledem k tomu, že by se třídy neměly míchat.

Na prezenční výuku od 12.4. nastupují třídy: 1.C, 2.B, 2.C, 3.A, 4.C, 5.B, 5.C

od 19.4. třídy: 1. A, 1.B, 2.A, 3.B, 3. C, 4.A, 4.B, 5.A

Vypsali jsme si sourozence na prvním stupni a snažili jsme se vyhovět co největšímu
počtu rodin, aby měly děti výuku ve stejném týdnu. Vybrali jsme variantu, kde jsme
mohli vyhovět největšímu počtu, všem vyhovět nelze.

Děti se mohou zúčastnit prezenční výuky, pokud absolvují dvakrát týdně (pondělí a
čtvrtek) neinvazivní antigenní testy a po dobu pobytu ve škole a v družině budou mít
chirurgické roušky, respirátor mít nemusí. Pokud s tímto rodiče nesouhlasí, děti
zůstávají doma a pracují distančně (bez online hodin) na základě týdenních plánů
třídních učitelů a z výuky jsou omluvené.

Ve škole budou mít učitelé respirátory, děti chirurgické roušky, musíme dodržovat
homogenitu tříd, a to i ve školní družině. Při příchodu proběhne dezinfekce rukou, při
vyučování budeme často větrat a učitelé budou využívat i pobyt venku. Do školy
prosím posílejte děti pouze zdravé.

Od 12.4. budou první třídy přicházet vchodem z ulice Na Čihadle, druhé třídy
požárním schodištěm ze dvora, třetí třídy vchodem z ulice Na Čihadle, čtvrté třídy
dvorem do hlavní haly školy a páté třídy hlavním vchodem. Testování bude probíhat
v náhradních třídách v 7:45 hod., prosím o dodržení času, škola bude otevřena od
7:30 hod.

Pokud rodiče prvních a druhých tříd budou chtít u testování být, pak pro první třídy
bude připraveno místo v zelené učebně (altán na zahradě u vchodu z ulice Na
Čihadle), pro 2.třídy bude otevřena tělocvična vchodem ze dvora. V tuto chvíli ještě
nevíme, zda si mohou rodiče přinést do školy vlastní testy, hned jak budu znát
odpověď, napíšu Vám ji. Myslím ale, že není třeba se testů s výtěrem z nosu bát
(obdrželi jsme testy LEPU RAPID). My víme, že některé děti mají nos menší, než
jsou 2 cm a nebudeme to nijak přeměřovat. Bylo by dobré, kdybyste se společně



doma podívali na videa, která k testování jsou a děti by si mohly tyčinkou (ušní) výtěr
z nosu ještě doma vyzkoušet. Videa a případné další informace naleznete na
www.testovani.edu.cz.
Pokud bude výsledek testu negativní, dítě odchází do své třídy, pokud bude
pozitivní, voláme rodiče. Testování se nemusí zúčastnit dítě, které mělo nemoc
Covid 19 a od pozitivního výsledku testu neuběhlo více jak 90 dnů. Třídní učitelé Vás
již jistě kontaktovali, je nutné, abyste pozitivní test doložili lékařským nebo
laboratorním potvrzením (obdržel po testu každý).
Pokud je v pondělním testování někdo pozitivní, pro třídu se nic neděje. Bohužel,
pokud bude výsledek testu některého dítěte pozitivní ve čtvrtek, měla by jít do
karantény hned celá třída (tato věc je ještě v jednání, může se změnit).

Pro děti na prezenční výuce je k dispozici školní družina, pokud je to nutné i ranní
družina, kde by se dítě testovalo (pouze tam). Samozřejmě je v provozu i školní
jídelna. Děti na prezenční výuce mají obědy přihlášené, pokud je nechcete, odhlaste
je. Pro děti na distanční výuce je musíte přihlásit a je možné obědy vyzvednout, a to
v době od 13:15 do 14:15 hod.

Na závěr bych chtěla říci, že i když se pečlivě připravujeme, mohou nastat problémy.
Proto Vás žádám o pochopení a spolupráci. Pokud budete mít k výuce od příštího
týdne jakýkoliv dotaz, napište, ráda Vám odpovím. Vzhledem k tomu, že současně
probíhá zápis do prvních tříd, nebudu moct dnes odpovídat na telefonické dotazy.

S pozdravem Marie Pojerová

http://www.testovani.edu.cz/

