„Covid“ organizace výuky od 12. 4. 2021
1. organizace výuky
a) rotační výuka 1. až 5. ročník ZŠ (po týdnu se střídá prezenční a distanční výuka)
- v týdnu od 12. 4. 2021 zahájí prezenční výuku ve škole 3. a 4. ročníky
- v týdnu od 12. 4. 2021 online výuka pro 1., 2. a 5. ročníky
- jedná se o „L“ pracovní týden
- v týdnu od 19. 4. 2021 zahájí prezenční výuku ve škole 1., 2. a 5. ročníky
- v týdnu od 19. 4. 2021 online výuka pro 3. a 4. ročníky
- jedná se o „S“ pracovní týden
Poznámka:
- takto se bude výuka střídat až do odvolání
- škola bude otevřena od 7:45
b) distanční výuka 6. až 9. ročník ZŠ

2. testování žáků
- testování bude povinné
- testovat se bude pravidelně vždy v pondělí a čtvrtek
- testovat se bude v kmenových třídách od 8:00 hodin
- žáci se budou testovat sami pod dohleden a dle instrukcí pedagoga
- pozitivně testovaný žák bude odeslán do karanténní místnosti, kde pověřený zaměstnanec
kontaktuje zákonného zástupce dotčeného žáka
- k testování budou použity výhradně testy od firmy LEPU Medical (jednoduché, šetrné a bezpečné
testy, výtěr z přední části nosu)
- pro žáky, kteří při testování vyžadují pomoc zákonného, bude vyhrazena místnost, viz obrázek č. 1

3. Tv a Hv
- tělesná výchova
primárně pobyt žáků venku, v případě nepříznivých klimatických podmínek zvolí pedagog vhodnou
alternativu v učebně
- hudební výchova
zakázaný zpěv, tanec a hra na dechové hudební nástroje

4. školní družina
- ranní ŠD zrušena
- odpolední ŠD do 17:00 hodin
- zajištění homogenity skupin
- v případě dotazů kontaktujte vedoucí ŠD na email: bandova@zskptjarose.cz

5. školní jídelna
- žáci 1. až 5. ročníků si musí přihlásit obědy do 8. 4. 2021 (čtvrtek) do 15:00 hodin na pondělí (12. 4.
2021)
- výdej stravy pro všechny žáky a zaměstnance školy od 11:40 do 14:00 hodin
- v případě dotazů kontaktujte vedoucí ŠJ na email: novotna@zskptjarose.cz

6. venkovní přestávky
- 1. až 5. ročníky budou pokračovat v režimu venkovních velkých přestávek

7. kroužky v rámci ŠD
- zrušeno

8. obecná nařízení a doporučení
- žáci mají povinnost nosit roušku
- pravidelné větrání tříd
- zopakovat zásady COVID hygieny

9. informace ohledně umístění dětí našich zaměstnanců, které navštěvují jinou ZŠ
- výuku a dozor zajišťuje kmenová ZŠ, kam žák pravidelně dochází

10. informace ohledně umístění dětí našich zaměstnanců, které navštěvují MŠ
- dozor zajišťuje naše škola v plném rozsahu
- čas pobytu dětí ve škole: 6:30 až 17:00 hodin

11. informace ohledně umístění našich žáků, jejichž rodiče jsou zaměstnáni ve školství
nebo v „IZS“
- výuku a dozor zajišťuje naše škola v plném rozsahu
- čas pobytu žáků ve škole: 6:30 až 17:00 hodin
- čas příchodu žáků do školy: 6:30 až 7:45, hlavní vchod do školy (z ulice Na Struze), zvonek 1.
oddělení školní družiny
- zákonný zástupce žáka zajistí, aby mě žák s sebou přístupové heslo k žákovskému účtu a školní
emailovou adresu z důvodu připojení k online výuce + notebook (jen zapůjčený ze školy)
- žák má sebou věci na pobyt venku
- zákonný zástupce zajistí přihlášení obědu ve ŠJ
Za vedení školy zapsal Mgr. Karajanis Petr, DiS., zástupce ředitele školy.
V Trutnově, dne 9. 4. 2021.

