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Informace k nástupu 3. - 5. tříd
- v týdnu od 3. 5. do 7. 5. probíhá prezenční výuka 3. - 5. tříd, 1. a 2. třídy zůstávají doma na
distanční výuce, nástup žáků 2. stupně se našeho kraje prozatím netýká.
3. třídy – příchod do školy - 7.30, začátek vyučování 7.45, konec výuky dle rozvrhu, obědy v rámci
výuky - Po, Út, St, Pá 11.30 - 12.00; Čt 12.00 - 12.30
4. třídy – příchod do školy - 7. 40, začátek vyučování 8.00, konec výuky dle rozvrhu, obědy - Po,
St 12.00 - 12.30; Út, Pá 12.35- 13.00; Čt 11.30 - 12.00
5. třídy – příchod do školy - 7. 50, začátek vyučování 8.00, konec výuky dle rozvrhu, obědy - Po,
St, Čt 12.35 - 13.00; Út, Pá 12.00 - 12.30
- prezenční výuka bude probíhat podle původních rozvrhů. Výjimku nadále mají Hudební výchova
a Tělesná výchova, součástí výuky budou i třídnické hodiny.
Hygienická opatření:
Po celou dobu pobytu ve škole, tedy ve společných prostorách i ve třídách během výuky, jsou
povinné ochranné respirátory a roušky. Za ochrannou roušku se považuje chirurgická rouška.
Prosíme rodiče, aby dali dětem alespoň dvě roušky a sáček na použité roušky. Jednotlivé třídy
budou intenzivně větrány. Povinné větrání třídy probíhá 5 min. každou přestávku, také uprostřed
hodiny 5 min.
Obědy:
- právo na školní stravování mají žáci při prezenční i distanční výuce, nikoli žáci nemocní,
v karanténě nebo ti, jejichž zákonní zástupci odmítli testování
- pro všechny žáky prezenčního studia jsou na příslušný týden přihlášeny obědy (kdo nebude chodit
na oběd, musí si ho sám odhlásit do pátku 30. 4. 14.00). Pro ostatní žáky jsou obědy odhlášeny, pro
vyzvednutí je nutné obědy přihlásit.
- pro žáky vybraných profesí bude školní jídelna zpřístupněna v čase 11.00 - 11.30, obědy je nutné
přihlašovat
- pro žáky tříd na distančním studiu bude jídelna zpřístupněna v čase:
- 1. stupeň od 13:00 do 13:30 (sourozenci mohou chodit společně)
- 2. stupeň od 13.30 do 14.00.
Výdej obědů pouze do jídlonosičů.
Družina
Je obnovena činnost školní družiny. Skupiny budou upraveny tak, aby kopírovaly jednotlivé třídy.
Činnost školní družiny od 6:00 do 16:30 h - ranní družina v prostoru hlavní budovy školy – děti
přivádějte k vrátnici ZŠ.
Testování žáků na prezenčním studiu
Kdo se bude testovat:
- všichni žáci prezenční výuky a žáci rodičů vybraných profesí ve školní družině se budou muset
testovat na přítomnost COVID – 19
- žáci bez provedeného testu se nemohou účastnit prezenční výuky, zůstávají doma, jejich absence
bude omluvena
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- testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 provedený na odběrovém místě, která nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají
příznaky onemocnění COVID-19
- testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci
minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího
nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu
s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák (zákonný zástupce) prokazatelně doložit. Pokud
ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
Kdy bude testování probíhat
- testování bude probíhat pouze v pondělí, popřípadě při prvním příchodu do školy
1. žáci ranní družiny v rámci ranní družiny
2. ostatní žáci po příchodu do školy – ve třídě
Jak bude testování probíhat
- testování bude probíhat v kmenových třídách
- k samotestování se použijí antigenní testy Singclean s výtěrem z přední části nosu
- žáci 3. tříd mohou k testování využít asistence zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby,
v tomto případě bude testování probíhat v jiných prostorách (tělocvična školy), při příchodu budete
instruováni
- průběh testování si můžete prohlédnout na následujícím videu (NOVÉ TESTY!)
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
Co následuje při zjištění pozitivního žáka
- pozitivně testovaný žák je odveden do izolační místnosti, rodiče jsou vyzváni k vyzvednutí žáka
a zajištění PCR testu
- zbytek třídy zůstává na prezenční výuce, další kroky řídí KHS.
V Českých Budějovicích 30. 4. 2021
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