
Pravidla pro ZŠ Spálené Poříčí od 3.5.2021     Rodiče  

Prezenční výuka dle harmonogramu: 

Týden 3.5. – 7.5.2021 1.A, 2.B, 4.B, 5.B  6.A, 7.A, 7.B  SKUPINA B 

Týden 10.5. – 14.5.2021 1.B, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A  8.A, 9.A  SKUPINA A 

Obě skupiny půjdou do školy (prezenčně) 4 týdny do konce roku! 

Skupina A 10.5. – 14.5.2021, 24.5. – 28.5.2021, 7.6. – 11.6.2021, 21.6. – 25.6.2021 

Skupina B 3.5. – 7.5.2021, 17.5. – 21.5.2021, 31.5. – 4.6.2021, 14.6. – 18.6.2021 

Obědy 

o Pro žáky v prezenčním vyučování jsou přihlášené obědy! 

o Pro žáky v distančím vyučování je možnost stravování přihlásit a vyzvednout do kastrůlků. 

o Pro řešení obědů kontaktujte vedoucí školní jídelny Janu Brudnovou 

 janabrudnova@seznam.cz tel. 371 594 674 

Družina 

Ranní družina probíhá v hlavní budově. 

Celodenní družina  

o pro vybrané profese 

o dopolední blok v hlavní budově, odpoledne v zámku 

o více informací na Škole online 

 

Odpolední družina 

o 1.B (1.A), 2.A (2.B) bude v zámku, 

o 3.A ve své třídě v budově MŠ 

o 4.A (4.B),5.A (5.B) v hlavní budově školy 

  

Opatření při provozu školy: 

o Ochrana obličeje - děti mají chirurgickou roušku, dospělí respirátor FFP 2  

o Doporučené jsou procházky a vyučování venku 

Testování antigenními testy  

o Lepu testy – budeme využívat v 1., 2. a 3. ročníku 

 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20 

 

o Singclean testy – testování pro 4., 5., 6, 7., 8., 9. ročník 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=35s 

Pravidla pro testování: 

o 1. stupeň – testování 1x v týdnu (pondělí) 

o 2. stupeň - testování 2x v týdnu (pondělí, čtvrtek) 

o Povinné pro žáky v prezenční výuce, pokud odmítnou – distanční vyučování (bez online hodin) 
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Výjimka z testování: 

o Pokud rodiče doloží, že dítě prodělalo Covid (pak 90 dní netestujeme), doložit můžete screenem obrazovky 

v mobilu (kde je PCR test – datum testování,  zkratka jména a rok narození dítěte), nebo potvrzením od 

lékaře 

o Pokud rodiče doloží, že je dítě očkováno (pak po 14 dnech od kompletního očkování) 

o Doložení výjimek z testování pošlete třídní učitelce na email 

Při pozitivním AG testu žák odchází z vyučování, musí se objednat na PCR test 

Pokud rodiče odmítnou testování, dítě zůstává doma a je omluveno. V tomto případě bude pokračovat ve 

vzdělávání z domova. Domácí práce mu bude zadávána do výukových zdrojů, ale nebudou probíhat online hodiny 

(pokud jsou ostatní spolužáci ve škole). 

Distanční vyučování 

o 3. a 4.5. 2021 Nevysíláme pro 9.A – přijímačky 

o Od 3.5. se na 2. stupni nevysílají výchovy – VV, HV, I, TV, PČ, OV 

O dalších změnách v provozu školy Vás budeme informovat!  

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na naše žáčky a žákyně v lavicích!       

         Mgr. Michala Jandíková 

 


