Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

v návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 26. 4. 2021 je umožněn i návrat žáků
2. stupně k prezenční výuce. Ta bude zajištěna v období od 03. 05. 2021 následujícím
způsobem.
K žákům 1. stupně, kteří se od 12.4.22021 vzdělávají rotačním způsobem (prezenční
výuka/distanční výuka) se od 3.5.2021 připojí ve stejném režimu i třídy 2. stupně.

Výuka bude probíhat dle tohoto rozpisu:

Způsob výuky

Sudé týdny – od 3.5.2021
(17.5.; 31.5…)

Prezenční výuka

1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5.B
6.B, 7.B, 7.C, 8.B, 9.B

Distanční výuka

1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 5.C,
6.A, 7.A, 8.A, 9.A

Liché týdny – od 10.5.2021
(24.5.; 7.6.;….)

1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 5.C,
6.A, 7.A, 8.A, 9.A
1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5.B
6.B, 7.B, 7.C, 8.B, 9.B

➢ Během provozu školy platí dodržování přísných hygienických opatření
➢ Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně (pondělí, čtvrtek)
před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření
MZd provést u žáků testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv.
samoodběrem.
➢ Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to
takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném
mimořádném opatření MZd.
➢ Testování se netýká žáků, kteří splňují jednu z níže uvedených podmínek:
✓ Žák/žákyně prodělal/la laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a
uplynula
doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
neuplynulo více než 90 dní
✓ má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou

starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb
podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k
provádění testů
✓ má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování
proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v
případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku
(dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky
očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo
nejméně 14 dnů.

➢ Prezenční výuka bude probíhat dle standardního rozvrhu, předměty s tělovýchovným
zaměřením nebudou vyučovány - proběhne náhradní program.
➢ Školní družina pro žáky 1.-4. tříd a školní klub pro žáky 5. tříd bude zajištěn v běžných
provozních hodinách. Po celou dobu pobytu ve školní družině zůstávají žáci ve svých
odděleních. Zájmové kroužky organizované školní družinou nebudou probíhat.
➢ I nadále bude připravena jedna třída pro žáky 1.stupně (kteří nemají prezenční výuku)
rodičů IZS.

Vážení rodiče, pokud se u Vašeho dítěte již večer nebo ráno před odchodem do školy projeví
některý z těchto příznaků - zvýšená teplota, suchý kašel, rýma, dušnost, zažívací obtíže
(nevolnost, bolest břicha, průjem,….), bolest v krku, bolest svalů a kloubů, bolest hlavy nebo
ztráta chuti a čichu - nechte své dítě doma. Pokud se některý z výše uvedených příznaků u
dítěte objeví po příchodu do školy, budeme Vás telefonicky informovat, abyste si své dítě
neprodleně ze školy odvedli.

Školní jídelna
Školní jídelna vaří obědy dle zveřejněného jídelníčku. Žáci, kteří mají distanční výuku, mohou
odebírat obědy do jídlonosičů. Objednání obědů je možné provést přes
https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni nebo u vedoucí školní jídelny (telefon 378
028 832 nebo votavovaji@zs34.plzen-edu.cz). Strávníci, kteří mají distanční výuku a nemají o
odebírání obědů zájem, mají obědy automaticky odhlášeny.

Instruktážní video MŠMT k testování žáků:
http://www.pedagogicke.info/2021/04/msmt-testovani-ve-skole.html
Přehled návazných postupů antigenního testování ve škole:
https://drive.google.com/file/d/1qdF2ksR5uYO15f8glDD0WyoL6arbGLIZ/view

