Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás seznámili s podmínkami provozu školy od 10. 5. 2021, které byly
vypracovány na základě aktuálních pokynů MŠMT a MZ, kdy se k již probíhající rotační výuce
1. stupně připojí rotační výuka 2. stupně.
Prezenční výuka bude probíhat v týdenních intervalech tzv. rotačním způsobem.
V prvním nástupním týdnu se k prezenční výuce dostaví žáci šestých a sedmých tříd,
ostatní pokračují v distanční výuce a dostaví se následující týden.
Žáci pracují v homogenních skupinách (v rámci své třídy). Z tohoto důvodu dochází k menším
změnám v rozvrhu tříd, které mají společné volitelné předměty.
8. A volitelné předměty po 1 hodině týdně Ls (7.vyuč.h.) / Paúd (8.vyuč.h.)
PřPr (7.vyuč.h.) / Tk (8.vyuč.h.)
CE (0.vyuč.h.)
8. B volitelné předměty po 1 hodině týdně Paúd (7.vyuč.h.) / Ls (8.vyuč.h.)
Tk (7.vyuč.h.) / PřPr (8.vyuč.h.)
CE (6.vyuč.h.)
9. A volitelné předměty po 1 hodině týdně Sh (7.vyuč.h.)
Td (7.vyuč.h.) / Paúd (8.vyuč.h.)
CE (0.vyuč.h.)
9. B volitelné předměty po 1 hodině týdně Sh (8.vyuč.h.)
Paúd (7.vyuč.h.) / Td (8.vyuč.h.)
CE (6.vyuč.h.)
CvČj / CvM po 1 hodině týdně (dohoda mezi vyučujícími)
Tělesná výchova bude probíhat ve venkovním areálu školy nebo mimo něj (žáci tedy budou
potřebovat cvičební úbor).
Kontakt skupin ve společných prostorách je minimalizován (individuální příchody do školy, Šj,
toalety, volitelné předměty apod.).
Nadále platí povinnost nošení roušek (lékařská nebo nano rouška) ev. respirátor.
Provoz ŠJ je zajištěn. Obědy budou automaticky přihlašovány těm dětem, kterých se
v příslušném týdnu týká prezenční výuka.
Pokud nechcete obědy odebírat, kontaktujte vedoucí ŠJ na číslech 721/843 550 – lze i sms,
nebo 388/ 333 332. Případně je sami odhlaste v aplikaci www.strava.cz
Žáci v distančním způsobu výuky mají nárok na odebrání oběda v čase od 10. 30 -11. 30 u
zadního vchodu školy.
Nově přibyla povinnost testování žáků a zaměstnanců školy.
Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek, po příchodu do školy, v kmenových
třídách, za přítomnosti učitele. Tabulku příchodů a odchodů naleznete v příloze.
Pokud dítě v pondělí nebo ve čtvrtek nebude přítomno, bude testováno v den svého návratu
do školy.
Děti se testují samy pomocí testovacích sad centrálně dodávaných do škol.

Testování dětí s doprovodem rodičů je možné. Tito zájemci budou vyzváni ke vstupu do
budovy jako poslední skupina.
Po uplynutí předepsané doby budou testy vyhodnoceny a zlikvidovány podle pokynu MZ.
- v případě pozitivního výsledku testování budou rodiče telefonicky informováni a žák počká
v přítomnosti pedagogického dozoru příchodu rodiče či jiného člena rodiny
- na základě rodičovského souhlasu může pozitivně testovaný žák také odejít domů
samostatně
- pozitivně testovaný žák obdrží ve škole „Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního
testu“, které rodič následně předá dětskému lékaři
- další informace najdete na https://testovani.edu.cz/
Rádi bychom poprosili o včasné předávání informací týkajících se např. pozdního příchodu do
školy, návratu po nemoci apod.
Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo
negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají
příznaky onemocnění COVID-19.
Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více
než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat
(např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či
elektronické podobě).
Přesto, že organizace testování je náročná pro všechny zúčastněné, samotný proces testu je
jednoduchý, neinvazivní a je zbytečné se kvůli němu stresovat.
Jsme přesvědčeni, že ve spolupráci s Vámi vše zvládneme.
Vedení ZŠ Volary

