
Vážení rodiče!            8.4.2021 

Prosím, čtěte pozorně .Od paní učitelek jste dostali první informaci, které třídy nastoupí 12.4. a které 19.4. Třídy budou po 

týdnu rotovat a střídat prezenční a distanční vzdělávání.  

Je s tím spojeno mnoho organizačních záležitostí a já po prostudování všech materiálů, považuji materiál MŠMT 

zpracovaný pro rodiče a žáky za výborný, jasný, srozumitelný . Já bych ho jenom přepisovala a to je vzhledem k jeho 

kvalitě zbytečné. 

Napovím cestu, jak se k němu dostat. 

1.VYHLEDAVAČ    SEZNAM, nebo GOOGLE – to je jedno. 

   Zadáte : https://www.msmt.cz -  měla by se otevřít úvodní stránka MŠMT/ modrý podklad/ 

  Vpravo  jsou 2 sloupce s nabídkami. 

2. kliknete na rámeček  vpravo nahoře – INFORMACE K TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 

Při pročítání se dostanete pod černou čáru – kde jsou v nabídce:  INFORMACE PRO RODIČE 

                                                                                                                     INFORMACE PRO ŽÁKY 

ROZKLIKNĚTE A ČTĚTE. Výborné jsou nejčastější otázky, které byste také položili .: např.  

-Je testování povinné? 

-Co se stane, když nepošlu dítě do školy? 

-Už jsme doma COVID měli. Je test nezbytný? 

-Dítě má pozitivní test, A co  dál?      A další………… 

Stačí na otázky kliknou a ony se otevřou. 

 Organizace v naší škole: 

Velmi důležité!!!  Doma zjistíte dle kontrolního seznamu příznaků , jestli dítě některý nevykazuje, v tom případě do 

školy ANI NEPŮJDE.  Seznam je v příloze mailu. 

1. ŠD OTEVŘENA OD 6,30 hod.  a po příchodu KE ŠKOLE  –testování!!!! 

     Provoz ŠD každý den do 16,00 hodin. 

2.TESTOVACÍ CENTRUM BUDE V TĚLOCVIČNĚ – za bránou bílé dveře vlevo – BUDOU OZNAČENÉ. 

3. V tělocvičně budou stolky se židlemi  ,u kterých  děti testování /sami či s vaší pomocí/ provedou. PO desinfekci rukou. 

4. Ředitelka dětem bude ukazovat, co dělat a jak na to.  

5.Je povolena přítomnost rodiče u žáků 1.+2.třídy. 

    Po nástupu 3.třídy je též možná přítomnost rodiče. 

    Domnívám se, že žáci 4.+5.třídy to zvládnou s instrukcemi  sami .  

    /  Nikoho z rodičů nebudu  vyhazovat. Jenom prosím :  1dítě + 1 rodič /nebo pověřená osoba k doprovodu/. 

    Počítám, že poprvé to bude takto, a později to budou zvládat všechny děti. 

6. TESTOVAT BUDEME vždy V PONDĚLÍ  a ČTVRTEK. 

7.Po NEGATIVNÍM výsledku testu přejde dítě  chodbou z tělocvičny do haly školy – šatna,třída, ŠD, atd…….. 

8. Při POZITIVNÍM výsledku budeme postupovat, jak si přečtete v manuálu. 

Jsem přesvědčena, že vše se bude zvládat v pohodě. Na dodržování hygieny, větrání a nošení roušek jsme zvyklí.  

POVINNÁ OCHRANA DÝCHACÍCH  CEST: respirátor,nanorouška,jednorázová rouška, chirurgická rouška – NIC JINÉHO. 

Ochranu úst si žáci sundají v lavici při pití a svačině. Naše děti jsou zvyklé jíst každou přestávku – tak si od toho chvilku 

odpočinou.  

 OBĚDY: s paní Buřilovou jsem domluvená takto: na den 12.4. AUTOMATICKY PŘIHLÁSÍ OBĚDY 1.+2.+5.TŘÍDA. 

POKUD chcete ODHLÁŠKU OBĚDŮ, musíte sami – nejpozději do pondělí 8,00 hodin.    Te.412 33 27  37 

Na den 19.4. AUTOMATICKY přihlásí děti 3.+4. třídy. ZDE máte více času na případné odhlášení. 

UPOZORNĚNÍ:  

 týden prezenční výuky SI NEMOHOU ŽÁCI BRÁT OBĚDY DOMŮ/obědvají ve škole/. 

 týden distanční výuky  SI MOHOU PRO OBĚD CELÝ TÝDEN CHODIT sem k nám do školy VE VYMEZENÉM ČASE                     

                                                                                                                                                                  11,00 – 11,30 hodin. 

Informací pro začátek je dostatek.  

Přílohy:   DOPIS                                                                   Moc se na děti těším!!!! 

                 KONTROLNÍ SEZNAM PŘÍZNAKŮ 

                 LETÁK PRO RODIČE 

                 LETÁK PRO ŽÁKY                                

                  INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO  TESTOVÁNÍ 

 

https://www.msmt.cz/

