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V Kácově 08. 04. 2021

1. stupeň - informace k provozu od 12. 04. 2021
od 12. 04. 2021 – rotační výuka na 1. stupni ZŠ
lichý týden 12.04. - 16.04.
a každý další lichý týden

sudý týden 19.04. – 23.04.
a každý další sudý týden







1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída







- symbol  znamená, že probíhá distanční vzdělávání a žáci nejsou ve škole
- symbol  znamená, že probíhá prezenční vzdělávání a žáci jsou přítomni ve
škole
- podmínkou možnosti prezenčního vzdělávání je negativní neinvazivní antigenní
test
- testovat se bude 2 x týdně (pondělí a čtvrtek) během 1. vyučovací hodiny
- u testování žáků 1.- 3. ročníku může být přítomen zákonný zástupce (není to
nutné) a bude se provádět tzv. samosběrem
- v případě pozitivního testu žáka je informován zákonný zástupce, škola vystaví
potvrzení, že žák byl pozitivně testován a zákonný zástupce informuje lékaře –
žák se nemůže účastnit prezenčního vzdělávání a čeká na výsledky kontrolního
testu
- škola otevřena každý den od 7.15 hod (ranní družina bude v jednotlivých
třídách od 6.30 hod.)
- výuka probíhá dle řádného rozvrhu
- je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
- během dne je doporučeno zařazení pobytu žáků na čerstvém vzduchu
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- pravidelné větrání o přestávkách i během hodin
- žáci mají povinnost nosit ve škole chirurgickou roušku nebo respirátor FFP2
- odpolední družina je v provozu max. do 16 hodin

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

Odpolední ŠD (po ukončení
vyučování – max. do 16 hodin)
Střihavková/Janatová
Brhlíková
Střihavková/Janatová
Brhlíková
Vladyková

Převod dětí do ŠJ a zpět do
ŠD
dle rozpisu
dle rozpisu
dle rozpisu
dle rozpisu
dle rozpisu

- školní stravování je zajištěno – žáci 1. stupně, kteří se budou účastnit
prezenčního vzdělávání v příslušném týdnu, mají obědy od 12. 04. 2021
přihlášené (odhlášení je možné na tel. 327 324 673)
- ve škole, ŠJ i ŠD jsou dodržována všechna platná hygienická nařízení

František Procházka
ředitel školy
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