Informace k návratu žáků II. stupně od 3. 5. 2021
od 3. 5. 2021 se vrací 6. a 8. ročník
od 10. 5. 2021 se vrací 7. a 9. ročník

Zásahy do chodu školy:
Škola je dětem otevřena od 7:35 hodin každý den, v suterénu školy je třeba použít dezinfekci na ruce
a po přezutí se neprodleně přesunout do svých tříd, v šatně se zbytečně nezdržovat.
Výuka probíhá (až na výjimky) v kmenových učebnách, změna kmenových učeben je z organizačních
důvodů provedena u tříd VI.A a IX.B, IX.C takto:
VI.A – v době prezenční výuky v učebně V.C
IX.B– v době prezenční výuky v učebně VI.D
IX.C – v době prezenční výuky v učebně VIII.C
Žáci tráví o přestávkách čas ve třídách, volný pohyb po chodbách není z důvodu zachování homogenity
tříd umožněn. Žáci mají ochranu dýchacích cest nasazenou během celého pobytu ve škole, odkládají ji
pouze při konzumaci jídla či pití.
Nově jsou povoleny sportovní činnosti konané venku. Pro tuto výukovou aktivitu je možné odložit
ochranu dýchacích cest.
Vás prosíme o součinnost a pomoc takto:
- děti mají využívat k ochraně dýchacích cest chirurgické roušky nebo vyšší stupeň ochrany, dovoleny
nejsou doma vyrobené roušky, prosíme vybavte děti rouškami v souladu s tímto opatřením,
doporučujeme dvě roušky na den a sáčky na jejich ukládání
- aktualizujte svá telefonní čísla – vyzvou vás k tomu vaši třídní učitelé, tento fungující kontakt je pro
nás nesmírně důležitý v případě pozitivního testu vašeho dítěte
- pokud vaše dítě bude mít příznaky akutního infekčního onemocnění, neposílejte ho do školy a
kontaktujte svého ošetřujícího lékaře – ten rozhodne o dalším postupu
- vy omezte svůj vstup do školy jen na nezbytné případy, vždy prosíme v respirátoru, upřednostňujte
telefonickou a emailovou komunikaci, nezbytná osobní jednání s učiteli budeme směřovat na dobu
mimo vyučování, nevstupujte ani do šaten

Testování dětí:
Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování, testování je dobrovolné, pokud rodič
s testováním nesouhlasí, dítě se dále vzdělává doma, absence je omluvená, škola již nemůže zajistit
distanční způsob vzdělávání, ale poskytne týdenní plán učiva.
Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek, probíhá samoodběrem pod dohledem
pedagogických pracovníků školy, pokud se dítě neúčastní testování ve stanovený den, otestuje se
bezprostředně po příchodu do školy.
Průběh
testování
zachycuje
instruktážní
video,
můžete
se
s ním
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&ab_channel=M%C5%A0MT

seznámit.

Testovány nebudou děti, které:
- prodělaly onemocnění covid a neuplynulo více než 90 dní a tuto skutečnost prokazatelně doloží
lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře, případně SMS zprávou
- doloží negativní výsledek PCR nebo antg testu ne staršího 48 hodin (musí být provedený
poskytovatelem zdravotnických služeb, není možné předkládat výsledky doma prováděných testů
(pouze ve výjimečných případech, když to vyžadují závažné okolnosti, toto je nutné projednat předem
s vedením školy)
Na přiložených letácích jsou podrobně popsány postupy testování, postup v případě zjištění pozitivity
dítěte, prosím seznamte se nimi.
Veškeré výše uvedené pokyny jsou zpracovány na základě povinných manuálů MŠMT a MZČR, škola
je nijak neovlivňuje a nepřidává si žádná omezující opatření.

V Kutné Hoře dne 30. 4. 2021
PaedDr. Alena Kotrbová
ředitelka školy

