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Uzavření 2. stupně  
Online distanční výuka od 15. 11. 2021	

	
	

Vážení rodiče,  
 

bohužel Vám musíme sdělit, že z důvodu velkého šíření vlny Covidu mezi očkovanými 
pedagogy pošle hygiena od pondělí do karantény celý 2. stupeň. Doma budou všichni až do pátku 
19. 11.  

Přestože se pedagogové v pondělí testovali PCR testy, i když jsou očkovaní, během týdne se 
nakazili ve třídách od C+ žáků a tím vyautovali třídy do karantény. Hlásí se nám i noví a noví C+ žáci.  
 
 
ONLINE VÝUKA 

- po konzultaci s KHS a MČ Praha 4 bude celý příští týden 2. stupeň včetně všech pedagogů 2. 
stupně na online výuce doma 

- s výukou online začínáme hned v pondělí 15. 11 
- neučíme pouze výchovy (HV, VV, TV, ČSP) 
- žáci se napojují přes Teams, postup již znají z loňského roku. 

 
DISTANČNÍ VÝUKA PRO OČKOVANÉ 

- pro žáky 2. st., kteří jsou očkovaní, nebo Covid prodělali v posledních 180 dnech, vyhlašujeme 
po oznámení a souhlasu Odboru školství Prahy 4, distanční výuku, jelikož nejsme schopni 
zajistit kombinovanou výuku paralelně pro žáky ve škole a online pro žáky doma v karanténě 

 
1. STUPEŇ 

- 1.stupeň zůstává ve škole v prezenční výuce, ale se striktními pravidly 
- informace dostanete od třídních učitelek 

 
INFO OD HYGIENY 

- během pondělí, úterý Vám přijde každému rodiči zpráva přímo od hygieny 
- škola s tímto nemá již žádné další postupy spojené 
- žáci v karanténě se musí nechat otestovat PCR testem podle instrukcí hygieny (s největší 

pravděpodobností to bude úterý) 
- na čtvrtek a pátek bude tedy platit distanční výuka pro všechny žáky 2. st., i když už někteří žáci 

v karanténě nebudou 
- moc bychom Vás chtěli požádat, ať se žáci v těchto dvou dnech co nejméně sdružují, ať 

nenavštěvují nákupní centra s kamarády apod.  
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POTVRZENÍ O KARANTÉNĚ 

- škola bude od zítra vydávat v tomto případě potvrzení o karanténě 
 
OBĚDY 

- všichni žáci 2. stupně mají automaticky odhlášené na celý týden obědy 
 
TRIÁDY a VÁNOČNÍ TRHY 

- kdo měl naplánované triády v týdnu od 15. do 19. 11., budou přesunuty na jiný termín podle 
situace 

- rušíme i plánované vánoční trhy. 
 
ZÁVĚREM… 

Jsme si vědomi, že je to nepříjemná situace, ale tento krok je důležitý i proto, aby se nákaza 
přestala ve škole šířit a nedostala se ve velké míře i do vašich rodin. 
 
Jsme jedna z mála škol, která se k opatřením staví velmi zodpovědně, testujeme i nad rámec povinností, 
nejen žáky, ale i pedagogy, používali jsme PCR testy, přesto se nám rozšíření nákazy nevyhnulo.  
 
Můžeme s vládními opatřeními souhlasit, nebo nemusíme, ve finále stejně do karantény jdeme, pokud 
se nákaza ve škole objeví. I my jsme volali od začátku školního roku po tom, že by se měli pravidelně 
testovat i naočkovaní. Bohužel… 
Tak alespoň doufejme, že se po následujícím týdnu v online výuce podaří šíření nákazy ve škole zbrzdit. 
 
 
Držme si palce a děkujeme za pochopení! Určitě se koncem příštího týdne ozveme a doufáme, že již 
s dobrou zprávou návratu do běžné prezenční výuky.  
 
 

Vedení školy 
 
 
  
 
	


