
Organizace vyučování od 12. 4. 2021

      Z rozhodnutí MŠMT a MZ České republiky bude  od 12. 4. 2021  zahájeno
prezenční vyučování žáků 1. stupně (1. – 5. ročník) rotačním způsobem. V týdnu
od 12. 4. – 16. 4. zahájí prezenční výuku žáci tříd „A“, žáci tříd „B“ budou pokračovat
v distanční  výuce.  Další  týden  zahájí  prezenční  výuku  žáci  tříd  „B“,  žáci  tříd  „A“
přejdou  na distanční  výuku.  Tento  systém  se  až  do  odvolání  bude  pravidelně
opakovat. Prezenční výuka bude probíhat dle klasického rozvrhu. 
     Výuka 2.  stupně nadále  probíhá distančním způsobem. Na základě dohody
s jednotlivými učiteli jsou umožněny individuální konzultace pro neprospívající žáky
ve škole (maximálně skupina 6 žáků a jeden pedagogický pracovník).
      Rovněž bude pro přihlášené žáky zahájen  provoz školní družiny za dodržení
hygienických podmínek stanovených ministerstvem zdravotnictví.
      Školní jídelna bude v provozu opět za dodržení hygienických podmínek a žáci se
budou stravovat  ve školní  jídelně dle  časového rozvrhu tak,  aby nedocházelo ke
kumulaci žáků na jednom místě v jednom časovém okamžiku.
      Ostatní žáci, kteří mají povinnou distanční výuku (jsou negativní nebo nemají
nařízenou karanténu), mohou obědy vyzvedávat v pavilonu školní jídelny (vchod pro
zaměstnance ŠJ na rohu příslušného pavilonu) do jídlonosičů v době od 11,00 hodin
do 13,00 hodin.
      Škola umožní výdej oběda i pro tzv. cizí strávníky dle stejného postupu jako
v uplynulém období (zvláštním vchodem pro vyzvedávání jídlonosičů).

       Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou doby
konzumace stravy) a dodržovat nařízené hygienické postupy. Zaměstnanci školy (i
další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu
pobytu  ve  škole  (s výjimkou  doby  konzumace  stravy)  a  dodržovat  nařízené
hygienické postupy. 
     Škola je povinna na základě mimořádného opatření provést testování žáků a
zaměstnanců školy. Tyto testy se budou provádět 2 x týdně v pondělí a ve čtvrtek. U
menších žáků je možnost osobní asistence zákonných zástupců. V případě odmítnutí
testování nebudou  žáci vpuštěni do školy a nebude u nich probíhat distanční výuka.
Testování bude probíhat na začátku vyučování v jednotlivých třídách za přítomnosti
třídního  učitele,  vychovatelek  ŠD  a  asistentů  pedagoga.  V případě  požadavku
přítomnosti  rodiče u testu, proběhne toto testování před vyučováním na určeném
místě chodby školy.

Po ukončení nouzového stavu, tj. od 12. 4. 2021 končí vykonávání péče o děti rodičů
vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb.
Výjimku  tvoří   děti  1.  stupně,  které  jsou  žáky  naší  školy.  Jim  bude  umožněna
docházka i v týdnu, kdy mají mít distanční výuku. Je však nutné do pátku 9. 4. 2021
tyto děti nahlásit řediteli školy. (720     955     702, pstefl@5zsjh.cz)  

V Jindřichově Hradci dne 7. 4. 2021

                                                                          ředitel školy: PaedDr. Pavel Štefl, v.r.


