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KDO CHODÍ DO ŠKOLY OD 12. – 16. 4. 2021
(online výuka 19. - 23. 4. 2021)
C3

C1

A3

1.A

4.A

3.A

TRUBAČOVÁ

STEININGEROVÁ

HEINRICHOVÁ

2.C

3.C

MIZNEROVÁ

FERBASOVÁ

A2

5.A
NEDVÍDKOVÁ

5.C
SVĚRÁKOVÁ

KDO CHODÍ DO ŠKOLY OD 19. – 23. 4. 2021
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Třídy se dále střídají v týdenních intervalech. Třídy jsme sestavili tak, aby mohli téměř
všichni sourozenci rotovat společně.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
ANO

Info: kufnerova@zs-ohradni.cz

KDO CHODÍ DO ŠKOLY OD 12. – 16. 4. 2021
-

provoz: 7:00 – 17:00
v pondělí 12. 4. – ranní ŠD nebude v provozu z důvodu zahájení testování
oddělení:
1. A - 3. odd. žluté
- pí vych. Zavadilová (pavilon C2)
2. C - 1. odd. zelené
- pí vych. Blažejová (pavilon C2)
3. C - 6. odd. růžové
- pí vych. Musílková (pavilon C1)
3. A - 7. odd. červené
- pí vych. Zahrádková (pavilon C1)

KDO CHODÍ DO ŠKOLY OD 19. – 23. 4. 2021
-

provoz: 7:00 – 17:00
v pondělí 19. 4. – ranní ŠD nebude v provozu z důvodu zahájení testování
oddělení:
1. B - 4. odd. modré - pí vych. Řezníková (pavilon C2)
1. C - 2. odd. oranžové - pí vych. Kufnerová (pavilon C2)
2. A - 1. odd. zelené
- pí vych. Blažejová (pavilon C1)
2. B - 5. odd. fialové - pí vych. Marešová (pavilon C1)
3. B - 7. odd. červené - pí vych. Zahrádková (pavilon C1)

DRUŽINOVÝ KLUB
ANO
-

Info: pavlickova@zs-ohradni.cz

provoz: 13:00 – 16:00
pouze pro žáky 4. ročníku

PŘÍCHOD DO
ŠKOLY
-

od 7:30 hlavním vchodem
v 7:40 je potřeba, aby byli žáci již v testovacích třídách
1. - 3. ročník v ŠD
4. - 5. ročník na A2 (patro ředitelny)

Info: smazikova@zs-ohradni.cz

TESTOVÁNÍ

-

PONDĚLÍ a ČTVRTEK - od 7:40 v ŠD (1. – 3. třídy), na A2 (4. – 5. třídy)

-

testy samoodběrem pomocí neinvazivních testů provádí žáci ve spolupráci s třídními
učitelkami, vedením školy a správními zaměstnanci

-

ve výjimečných případech může otestovat v pondělí své dítě rodič v hale školy v 7:40
- ve školní kavárně, kde bude zřízeno testovací místo – prosíme poslat info na
smazikova@zs-ohradni.cz, pokud by se některý z rodičů k testování se svým dítěte
dostavil - budou zde připraveny testovací sady a pověřená osoba, která vás testováním
provede

-

pokud žák nestihne ranní testování, nebo bude ve škole až další den, provede si test
pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy

-

pokud rodič odmítne nechat své dítě testovat, žák zůstává doma v distanční výuce,
absenci má omluvenou a s třídním učitelem domluví způsob vzdělávání (připojování
do hodin, zasílání úkolů,…)

KDO SE TESTOVAT NEMUSÍ:
- kdo prodělal covid-19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu
s pozitivním výsledkem - potvrzení předá škole (nejlépe e-mailem ředitelce školy)
-

žák, který doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48
hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb

ZAKRYTÍ ÚST
-

žáci používají roušky, nemusí mít respirátor
nemohou ale používat látkové roušky
doporučujeme, aby žáci měli s sebou roušky na výměnu

ODKAZY:
Důležité info pro rodiče
v souhrnném přehledu,
kterým se řídíme
ZDE

Instruktážní video testu
přímo z naší školy
ZDE

Leták pro
rodiče
ZDE

Leták pro
žáky
ZDE

Info: horak@zs-ohradni.cz

VÝUKA:
-

ve škole (prezenční výuka) - probíhá podle klasického rozvrhu
doma (distanční výuka) – online podle stávajících pravidel
aktuální podoba rozvrhu vždy v Bakalářích – drobné změny budou operativně
doplněny

Info: zgrajova@zs-ohradni.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA:
-

všichni žáci v prezenční výuce mají v daný týden automaticky oběd přihlášený
žáci si odhlašují oběd v týdnu prezenční výuky sami v případě, že na oběd chodit
nebudou
pro žáky v distanční výuce – výdej obědů do krabiček od 13:30 do 14:00 - nutné
přihlásit se na zgrajova@zs-ohradni.cz, jinak mají automaticky odhlášeno

Milí rodiče, informací k otevření školy je obrovské množství, ale ty nejdůležitější, které
potřebujete vědět, jsou výše uvedené. Pokud byste měli jakékoli další dotazy, na které
nedostanete odpověď ani v odkazech, dejte nám vědět, rádi odpovíme.
Na dotazy reagujeme souhrnně vždy ve zprávě pro rodiče.
Držme si všichni palce!
Díky našemu skvělému týmu všech na Ohradní a díky Vám to jistě zvládneme a vše „pofrčí“, i
když na začátku může dojít k různým organizačním šumům.
Dokážeme ledacos J, ale za dva dny vše dokonale nachystat opravdu nelzeJJ. K dokonalosti
budeme ladit vše v průběhu příštího týdne. Určitě Vás budeme průběžně od pondělí
informovat, i o tom, jak se nám první den podařilo vše zvládnout.
Co je skvělé? Že se konečně alespoň část žáků vrací do učebního procesu denní výuky!
Vedení školy.

