NÁVRAT ŽÁKŮ 2. STUPNĚ
Jak
se v
vyzn e všem
at?

ZŠ OHRADNÍ
od 3. 5. 2021
organizace

KDO CHODÍ DO ŠKOLY OD 3. – 7. 5. 2021
(online výuka 10. - 15. 5. 2021)
1. st.

1. B, 1. C, 2. A, 2. B, 3. B, 4. B, 4. C, 5, B, 5. D
2. st.

6. r. + 8. r. + 7. C + 9. D

KDO CHODÍ DO ŠKOLY OD 10. – 15. 5. 2021
(distanční výuka 3. - 7. 5. 2021)
1. st.

1. A, 2. C, 3. A, 3. C, 4. A, 5. A, 5, C,
2. st.

7. r. + 9. r. + 6. D + 8. C

PŘÍCHOD DO
ŠKOLY
1. st.
-

příchod hlavním vchodem od 7:30
v 7:40 – žáci 1. – 3. ročníku v ŠD
v 7:40 – žáci 4. – 5. ročníku ve svých
třídách

2. st.

-

příchod postranním vchodem do
šaten od 7:30
v 7:40 – všichni žáci 2. st. ve svých
třídách

Info: smazikova@zs-ohradni.cz

TESTOVÁNÍ
1. st.
-

pouze 1 x týdně – v PONDĚLÍ!
v 7:40 – žáci 1. – 3. ročníku v ŠD
v 7:40 – žáci 4. – 5. ročníku ve svých
třídách
antigenní testy SingClean

2. st.
-

-

první prezenční týden 2 x týdně –
v PONDĚLÍ + ČTVRTEK
příště již pouze 1 x týdně v pondělí
příchod postranním vchodem do
šaten od 7:30
v 7:40 – všichni žáci 2. st. ve svých
třídách
antigenní testy SingClean

-

pokud žák nestihne ranní testování, nebo bude ve škole až další den, provede si test
pod dohledem pověřené osoby bezprostředně v den 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 (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 chirurgickou roušku, respirátor (není u žáků povinný)
doporučujeme, aby žáci měli s sebou roušky na výměnu

Info: horak@zs-ohradni.cz

VÝUKA:
-

ve škole (prezenční výuka) - probíhá podle klasického školního rozvrhu v plném
rozsahu
výuka žáků – v homogenních skupinách – nemísí se třídy
doma (distanční výuka) – online podle školního rozvrhu – přizpůsobeno online drobné změny budou operativně doplněny – sledujte Bakaláře

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

Dodržujeme všichni nastavená hygienická i organizační pravidla. Všichni pedagogové a
nepedagogové používají respirátory.

Moc prosíme, abyste Vaše dítě, v případě zaznamenání zhoršeného zdravotního stavu, do
školy neposílali. Může se napojit na výuku z domova.
MOC SE NA VŠECHNY TĚŠÍME!
Vedení školy.

