Informace k provozu Základní školy Pecka od 12. dubna 2021
Od 12. 4. 2021 bude pro žáky 1. stupně platit rotační výuka, tj.

-

- v lichém týdnu (od 12. 4. 2021): 1. a 3. ročník – prezenční výuka ve škole,
2., 4., 5. ročník – distanční výuka z domova
- v sudém týdnu (od 19. 4. 2021): 1. a 3. ročník – distanční výuka z domova,
2., 4., 5.. ročník – prezenční výuka ve škole
Výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se
neslučují). Nebude docházet ke kontaktu mezi žáky různých tříd.
Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu hodin.
Pokud počasí dovolí, bude zařazen pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
Bude zajištěno pravidelné větrání tříd.
Školní družina bude probíhat také v homogenních skupinách, v čase 6.45 – 7.15 hod.,
11.10 – 15 hodin.
Školní autobus bude odjíždět od školy v 15 hodin.
Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, proto každý žák bude
mít s sebou na den minimálně 2 funkční roušky a sáček na uložení roušky.
Školní jídelna se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb.
Provoz školy a hygienická opatření budou zajištěny podle manuálu MŠMT.
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Pro žáky 2. stupně pokračuje i nadále distanční výuka.

Informace k testování ve škole
-

Testování žáků bude probíhat v tělocvičně bezprostředně po příchodu do školy,
pravidelně 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek), pod dohledem pedagogických pracovníků.

-

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence
zdravotnického personálu

-

Před prvním testováním budou žáci seznámeni o průběhu testu.

-

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej
otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s
ostatními.

-

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola
bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá
povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.

-

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na
vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po
svém příchodu.

-

K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního
virového onemocnění.

Podrobné informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení a k testování žáků ve školách
najdete na našich internetových stránkách: https://www.zs-pecka.cz/

v Pecce dne 8. 4. 2021

RNDr. Věra Pavlová, ředitelka školy

