Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596, 516 01

INFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY ŽÁKŮ 1. STUPNĚ OD 12. 4. 2021
SYSTÉM PREZENČNÍ A DISTANČNÍ VÝUKY


Výuka ve škole bude probíhat v týdenní rotaci ve dvou blocích:
Lichý týden – od 12. dubna - 1. ročník, 3. ročník, 5.A
Sudý týden – od 19. dubna - 2. ročník, 4. ročník, 5.B

VSTUP DO ŠKOLY







Průběžně od 7:30 do 7:50.
S sebou musí mít žák dvě čisté zdravotnické roušky, příp. respirátor a igelitový sáček k
jejich uložení.
Bez předchozí dohody s učitelem je vstup do budovy školy povolen pouze žákům,
nikoli doprovázejícím osobám.
Při čekání před školou je třeba dodržovat doporučené rozestupy (1,5 metru). Při vstupu
do budovy musí mít žáci nasazenou roušku. Do školy chodí děti samy určeným
vchodem.
V budově v Komenského ulici žáci nevyužívají šatní skříňky, ale přezouvají se až u tříd.

RANNÍ DRUŽINA






Na družinu mají nárok pouze žáci, kteří jsou daný týden na prezenční výuce.
Ranní družina je k dispozici od 6 hodin.
Jednotlivé třídy lze spojovat do stálých oddělení družiny pouze v rámci ročníku.
Ranní i odpolední družina probíhat pouze v kmenových učebnách v hlavní budově
v Javornické ulici.
Do ranní družiny chodí žáci výhradně vchodem od školní jídelny.

VÝUKA



Rozvrh hodin bude probíhat s upraveným obsahem hodin Tv a Hv.
Konkrétní rozvrhy tříd jsou upravené vzhledem k potřebám příchodů do jídelny. Žáci
získají rozvrhy přímo od svých třídních učitelů.

ČASOVÝ ROZVH VÝUKY
Vstup do školy: od 7:30
8:00
Začátek výuky:
8:55
10:00
10:55
11:50

do 7:50
8:45
9:40
10:45
11:40
12:35
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KONEC VÝUKY + ODPOLEDNÍ DRUŽINA (1. až 3. ročník)






Rodiče, kteří si vyzvedávají své děti po skončení výuky, na ně čekají před budovou
školy.
Rodiče, kteří si vyzvedávají své děti po obědě, nebo v dalších určených časech, na ně
čekají venku před vchodem do školní jídelny.
Odpolední družinu zajišťujeme do 16 hodin.
Děti budeme za normálních okolností předávat rodičům v předem stanovených časech
před vchodem u školní jídelny.
Telefonní číslo pro komunikaci v době ranní nebo odpolední družiny: 739 286 058.

ČASY ODCHÁZENÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
cca 12:45 (po obědě) cca 14:30 (po vycházce)

cca 15:00

cca 15:30

cca 16:00

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ




Na stravování ve školní jídelně mají nárok pouze žáci, kteří jsou daný týden ve škole.
Do jídelny chodí žáci jen se svou třídou ve stanovených časech.
Rouška se odkládá až při samotné konzumaci jídla a pití, a to do sáčku, který si děti
berou s sebou.

NÁSTUPY NA OBĚD – lichý týden:
Čas
11:40
11:45
Třída
1.A
1.B

11:50
1.C

12:30
3.A

12:35
3.B

12:40
3.C

12:45
5.A

NÁSTUPY NA OBĚD – sudý týden:
Čas
11:40
11:45
Třída
2.A
2.B

11:50
2.C

12:30
4.A

12:35
4.B

12:40
4.C

12:45
5.B

Pozn: Nástupy na oběd se mohou v rámci ročníku každý týden trochu lišit.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ANTIGENNÍMI TESTY







Vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno.
Povinné pro všechny žáky, s výjimkou osob, které:
a) prokazatelně prodělaly onemocnění méně než 90 dní před testováním,
b) mají PCR test mladší 48 hodin od testování,
c) jsou očkovány a mají certifikát o provedeném očkování oběma dávkami starší než
14 dní.
Testování je určeno pouze pro děti bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.
Pokud žák v den testování chybí, otestuje se první den po návratu do školy.
Žákovi 1. až 3. ročníku může s testováním pomoci rodič. Pro tyto případy bude
vyhrazena speciální místnost. Prosíme rodiče, aby svou asistenci hlásili třídním
učitelům předem.
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žáci se budou v určené dny testovat bezprostředně po příchodu do školy ve své
kmenové třídě.
Používáme antigenní testy značky LEPU.

Jak vypadá „testovací den“?
Děti ihned po příchodu do školy v den testování přijdou do své kmenové třídy, kde bez
zbytečného prodlení absolvují test dle pokynů třídních učitelů, vychovatelek ŠD a dalších
určených pedagogických pracovníků. Budeme dbát na dodržování předepsaných rozestupů a
veškerých doporučených hygienických zásad (větrání, dezinfekce rukou, bezpečné nakládání
s použitými testy).
Jaký je postup po zjištění výsledky testu?




Žák s negativním výsledkem testu se zapojí do běžné výuky.
Žák je pozitivní v pondělním testu = vyčká na příchod rodičů v určené místnosti a další
výuky se neúčastní.
Žák je pozitivní ve čtvrtečním testu = domů jde nejen on, ale i všichni spolužáci, kteří
s ním přišli do kontaktu v rámci vyučování nebo družiny, a to do dvou dnů zpětně.
Doma setrvají žáci do doby, než pozitivně testovaný žák absolvuje kontrolní PCR test.

Co když nechci, aby moje dítě pravidelné testování podstoupilo?



Dítě, které nepodstoupí předepsané testování, se nemůže účastnit výuky.
V případě, že zákonný zástupce odmítá test svého dítěte, může jej ponechat doma. Od
školy dostanou žáci potřebnou studijní podporu (materiály, úkoly, výukové plány, příp.
konzultační podporu).

ZDRAVOTNÍ STAV



Žádáme rodiče, aby neposílali děti do školy v případě kašle, rýmy, zvýšené teploty či
jiných náznacích respiračních onemocnění.
Prosíme také, abyste nás neprodleně informovali v případě, že se vyskytnou typické
příznaky onemocnění covid-19 u dalšího člena rodiny ve společné domácnosti.

ZDROJE A PODROBNOSTI K TESTOVÁNÍ




Přehledné online informace o testování žáků
Manuál k testování ve školách a školských zařízeních
Instruktážní video – provedení testu LEPU

ZDROJE PRO VYTVÁŘENÍ POKYNŮ A K ORGANIZACI VÝUKY


ZŠJRK

Informace k provozu škol a školských zařízení
Manuál MŠMT - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem
ke covid-19

