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Přerov 7. 4. 2021
ORGANIZACE VÝUKY OD 12. 4. 2021
V souvislosti s Usnesením vlády ČR ze dne 6. 4. 2021 je znovuobnovena prezenční výuka pro
1. stupeň ZŠ v rotačním schématu.
Výuka je obnovena za následujících podmínek:
1. stupeň

- rotační schéma prezenční a distanční výuky
třídy B v ročníku – prezenční výuka v lichém týdnu
(od 12. 4. 2021)
třídy A v ročníku – prezenční výuka v sudém týdnu
(od 19. 4. 2021)
distanční výuka vždy v týdnu opačném
- upravený rozvrh, v HUV se zakazuje zpěv, zrušeno TEV a plavání
- zrušeny zájmové aktivity (kroužky)
- část výuky bude probíhat venku
- organizován výdej stravy dle rozpisu – stravu mají žáci na prezenční
výuce automaticky přihlášenou
- homogenní skupiny žáků včetně školní družiny
- povinnost nošení chirurgických roušek nebo respirátorů FFP2 ve
všech prostorách školy, včetně výuky (látková rouška již nestačí)
- povinnost testování antigenními neinvazivními testy 2x týdně

Testování:
Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek před vyučováním. K testování bude
používán neinvazivní antigenní test Singclean. Proces testování si můžete prohlédnout na
přiloženém letáku i na následujícím odkaze: Singclean COVID 19 Antigen Test Kit - YouTube .
Ročníky B zahájí v pondělí 12. 4. (ročníky A 19. 4.) – sraz žáků v 7.45 hodin před školou.
Testování bude probíhat ve třídách za asistence třídních učitelek a vychovatelek ŠD. Školní
družina ráno 1. den testování bude zavřená.
Seznamte a připravte prosím dopředu Vaše děti na proces testování. Pokud vyhodnotíte, že
Vaše dítě testování samo nezvládne (zvláště naši nejmenší v 1. a 2. třídě), můžete mu při
testování ve škole asistovat.
Více informací o testování a souvisejících postupech se dozvíte z přiloženého infoletáku.
Mgr. Martin Černý
ředitel školy

