Informace k výuce od 19. 4. do 23. 4. 2021
Vážení rodiče, níže Vám předkládám průběh výuky na následující týden. Průběh
i nastavená opatření jsou upravena tak, aby dopady na naše žáky byly dle
možností minimální, škola fungovala a současně byla dodržena opatření a
pokyny MŠMT a MZČR.
Předem děkujeme za spolupráci a věřím, že společně i tato opatření zvládneme.
Věřme, že společně nelehkou situaci zvládneme….
K vlastní výuce:
Od pondělí 19. 4. mají distanční výuku (výuka na dálku) tyto třídy:
3.A, 3.B

->

Výuka probíhá prostřednictvím MS Teams

Zákonní zástupci žáků 1.A obdrží informace emailem
Od pondělí 19. 4. mají prezenční výuku tyto třídy:
2.A, 4.A


ŽÁCI SE BUDOU VYUČOVAT PODLE ROZVRHU, KTERÝ BYL STANOVEN NA
ZAČÁTKU ŠKOLNHO ROKU 2020-2021

Opatření školy pro bezpečnost:











Hloubkový úklid všech prostor
Denní vytírání všech prostor
Větrání během hodin i přestávek
Úprava topné křivky pro vhodné teplotní klima
Desinfekce u vstupu i ve třídách
Průběžná denní desinfekce povrchů s častým dotekem
Každodenní dezinfekce tříd
Úprava prostoru pro pohyb žáků
Eliminace mísení žáků před školou a ve školní družině
Testování pedagogů a zaměstnanců školy

K testování žáků:
Testování bude probíhat ve vyhrazeném prostoru a v danou dobu. Jako testovací
dny má naše škola nastaveny pondělí a čtvrtek. Škola obdržela testy LEPU
(testování tyčinkou v nosní sliznici). Vyučující s dalším zaměstnancem školy

přivede žáky do testovací místnosti, vše vysvětlí a bude probíhat testování.
Pokud má zákonný zástupce potřebu být přítomen testování svého dítěte, bude
mu to umožněno.
Pro lepší informace nabízíme seznámení se s testováním na instruktážním videu:
https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20
https://youtu.be/sxTTWtncrEg
https://youtu.be/Bthiy1Ox2pA

Testovací místnosti a prostor srazu před zahájením výuky:
Třída Čas srazu

Místo srazu

Testovací místnost

2.A

7:30

Před budovou ZŠ

Učebna 2.A

4.A

7:45

Před budovou ZŠ

Učebna 4.A

I v ostatní dny PŘICHÁZEJÍ žáci v čase uvedeném výše v tabulce.
Prosíme o spolupráci v hodnocení zdravotního stavu Vašeho dítěte. Pokud Vaše
dítě vykazuje minimálně jeden z níže uvedených příznaků, není možné, aby se
účastnilo prezenční výuky.
Má dítě některý z těchto příznaků:










zvýšenou tělesnou teplotu
suchý kašel
dušnost
zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
ztrátu chuti a čichu
bolest v krku
bolest svalů a kloubů
rýmu / ucpaný nos
bolest hlavy

Pokud vyjde antigenní test dítěte jako pozitivní, musí si dítě zákonný zástupce
převzít a dále postupovat dle pokynů školy a KHS.

Neotestované dítě se nemůže účastnit prezenční výuky.
Povinnosti žáků, resp. prosby k zákonným zástupcům:




neposílejte nemocné dítě do školy
vybavte a zkontrolujte vaše dítě, zda má na den alespoň 2 chirurgické
roušky nebo respirátory.
poučte své dítě o nutnosti dodržovat nastavená opatření (roušky,
mytí rukou teplou vodou, používání dezinfekce, neolizování prstů aj.)

Školní stravování:
Prezenční výuka – automaticky stravování zajištěno. V případě nezájmu nutno
odhlásit.
Školní družina:
Školní družina je zajištěna v omezeném režimu, tedy od skončení výuky do
16:00.
Ranní družina není zajištěna.

Děkujeme za spolupráci v této obtížné době.

Mgr. Lenka Kremlíková
Ředitelka ZŠ a MŠ Radonice
15. 4. 2021

