
Pravidla pro ZŠ Spálené Poříčí od 12.4.2021      

MŠ Spálené Poříčí a Hořehledy 

- Obě mateřské školky jsou od 12.4.2021 otevřeny pro předškolní děti 

- V mateřské škole nebude povinnost nosit roušky 

- Bude probíhat testování dětí 

1. stupeň - rotační výuka  

Týden 12.4. – 16.4.2021 prezenční vyučování 1.B, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A 

Týden 19.4. – 23.4.2021 prezenční vyučování 1.A, 2.B, 4.B, 5.B 

Obědy 

- Pro žáky v prezenčním vyučování jsou přihlášené obědy! 

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

- Pro řešení obědů kontaktujte vedoucí školní jídelny Janu Brudnovou 

 janabrudnova@seznam.cz tel. 371 594 674 

Družina 

Ranní družina probíhá v hlavní budově. 

Odpolední družina 

o 1.B (1.A), 2.A (2.B)  zámek 

o 3.A    budova MŠ 

o 4.A (4.B),5.A (5.B)  hlavní budova školy   

 

Opatření při provozu školy: 

o Ochrana obličeje – děti mají chirurgickou roušku (není možné používat látkové roušky a plastové štíty), 

dospělí respirátor FFP 2  

Pravidla pro testování: 

o Povinné pro žáky při prezenční výuce! 

o testování 2x v týdnu (pondělí, čtvrtek) 

o V 1., 2. a 3. třídě je umožněn vstup rodičů pro klidný průběh testování 

o Rodiče při vstupu do třídy budou mít respirátor (FFP2) a přezůvky  

o Ve třídách budou vždy 2 pedagogové  

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 
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Pokud rodiče odmítnou testování, zůstává dítě 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). 

2. stupeň – distanční vzdělávání 

o pokračuje distanční vyučování 

Celodenní družina pro žáky 1. stupně (rodiče vybraných profesí) 

• pro vybrané profese rodičů našich žáků bude otevřena družina s celodenním provozem (vždy pro 

týden distančního vzdělávání) 

• v dopoledních hodinách se budou žáci účastnit online hodin svých tříd  

• stravování bude ve školní jídelně 

• v odpoledních hodinách bude probíhat odpočinkový program a vycházky 

• v družině bude probíhat testování žáků 

• provoz družiny bude zahájen 14.4.2021 

• je nutné se přihlásit do 12.4.2021 na emial: jandikova@zsspaleneporici.cz  

• profesi musí zákonný zástupce doložit dokladem o zaměstnání 

• mezi vybrané profese patří: zdravotníci, pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci Úřadu práce 

ČR, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a zaměstnanci Finanční správy ČR 

 

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 
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