
ÚPLNÝ NÁVRAT K PREZENČNÍ VÝUCE

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

doufám, že takto zveřejňuji informace o změnách v organizaci vyučování již naposledy pro
tento školní rok a že škola zůstane plně otevřená až do 30. 6. 2021. 

          Podle nařízení vlády se s účinností od pondělí 17. 5. 2021 povoluje účast všech žáků I.
I II. stupně na výuce. Ruší se rotační systém a některá organizační opatření. Pro naši školu to
znamená návrat k výuce všech tříd podle původního rozvrhu. Veškeré změny rozvrhů se tedy
ruší. Je možné i spojování tříd a skupin ve školní družině.

           Školní družina obnovuje plný provoz včetně ranní družiny. Budou nadále částečné
změny v provozu školní jídelny. S nimi budou všichni žáci seznámeni po příchodu do školy.

           Každé  pondělí  po  příchodu  do  školy  bude  prováděno  testování  všech  žáků
a zaměstnanců  školy  pomocí  antigenních  testů.  Pro  testování  zůstávají  v platnosti  dříve
zveřejněná pravidla. Ve čtvrtek se testování již nebude provádět.

           Nadále platí povinnost všech žáků, zaměstnanců školy a dalších osob, které vstupují do
vnitřních prostor školy, používat ochranné prostředky úst a nosu (u žáků chirurgická rouška
nebo respirátor  FFP-2).   Ve  venkovních  prostorech není  povinnost  používání  ochranných
prostředků v případě dodržování rozestupů a při sportovní činnosti a tělesné výchově. 

            Stále zůstává v platnosti zákaz využívání  tělocvičny a zákaz zpěvu při hodinách
hudební  výchovy.   Nadále  je  vyžadováno  pravidelné  a  intenzivní  větrání.  Platí  také
doporučení k omezení nezbytných kontaktů mezi žáky jiných tříd. 

            Je možné, že některá pravidla a omezení se budou v průběhu dalších týdnů měnit.
O všech důležitých změnách budeme ihned informovat.

            Návrat do školy je pozitivní událostí, ale od každého žáka bude vyžadovat zvýšenou
pozornost, ohleduplnost a dodržování pravidel nejen hygienických, ale i pravidel slušného
chování.

            Děkuji všem za trpělivost a spolupráci, díky které se podařilo zvládnout těžké období
a těším se na společně prožité dny závěru školního roku.

                                                                       Mgr. Josef Štěrba ř. š.


