
Vážení rodiče a milé děti,  
 
v pondělí 17.5.2021 , na základě informací z MŠMT,   upravujeme pravidla provozu naší školy. 

 I nadále bude účast na prezenční výuce podmíněna testováním dětí  1x týdně, a to 
vždy první den přítomnosti žáka ve škole (pokud se nebude účastnit testování 
v pondělí, test bude proveden hned při jeho příchodu  v jiný den). Naše škola se zatím 
nezapojí do RT-PCR testování. Nadále budeme testovat antigenními testy 
distribuovanými MŠMT. Od 21. 5.2021 se bude měnit druh testu. Informaci včas 
dostanete. 

  

 Stále platí, že žáci, kteří vykazují ještě před vstupem do testovacího prostoru nějaké 
příznaky onemocnění Covid -19  (viz soubor Příznaky onemocnění- aplikace Teams-
Obecné-soubory ) testováni nebudou. Žádáme vás, milí rodiče, abyste v případě, že 
Vaše  dítě má před odchodem do školy některé z uvedených příznaků zvážili, zda dítě 
nezůstane doma. Může se stát, že po vizuálním zhodnocení stavu takového dítěte 
pedagog rozhodne, že  se dítě testovat nebude. Do školy mají děti chodit bez příznaků 
jakéhokoliv onemocnění. 

                    V aplikaci Teams ( Obecné – Soubory) je stále vložen soubor s názvem Přehled                                                                 
                    návazných postupů, kde je vysvětleno, jak škola po vyhodnocení testů postupuje            
                    dále.  
Pravidla během výuky a její organizace 
 

 Ve vnitřních prostorách budovy i nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst 
 = 2ks zdravotnické roušky na den. 

 V prostoru před budovou při 2 m rozestupu děti mít roušku nemusí. 

 TV bude vyučována ve venkovních  prostorách, HV stále beze zpěvu. 

 Během vyučování se bude pravidelně větrat + budou dodržována hyg. opatření 
 
Provoz ŠKOLNÍ DRUŽINY  
Z důvodu zrušení homogenity skupin bude ŠD pro přihlášené děti v běžném provozu, za 
dodržování hygienických opatření. 
 
Provoz ŠKOLNÍ JÍDELNY 
Provoz ŠJ bude v běžném režimu, i nadále budou striktně dodržována hygienická opatření  
(rozestupy, počty dětí u stolů, větrání prostor, dezinfekce..) 
 

 Od 17. 5. 2021 začíná fungovat školkobus. Souhlas s podmínkami přepravy dojíždějící 
žáci a zákonní zástupci obdrželi. Pokud někdo formulář neodevzdal, informujte 
neprodleně  vedení školy na telefonním čísle: 728 734 537. Pokud souhlas včas 
neodevzdáte, dítě do školkobusu nesmí nastoupit.  I během přepravy dětí budou 
dodržována hygienická pravidla (roušky, dezinfekce)  

 
Od pondělí 17.5.2021 platí rozvrh hodin vyvěšený na webových stránkách. Žáci rozvrh obdrží 
i v papírové formě. 
 
V Dolním Městě dne 14.5.2021 
                                                                                                    Mgr. Marie Maštálková, řed.školy 



 
 
 
 
 
 
                        

 
 

 


