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Informace k otevření školy

Vážení rodiče,
MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) vydalo nové informace k provozu škol
a školských zařízení, které stručně uvádím níže s ohledem na naši školu.
1. Současný stav platí do 11. 4. 2021.
2. Naše škola bude otevřena v 1. fázi otevírání škol, a to pro všechny žáky. Je tedy možné,
že již od 12. 4. 2021, podle vládních opatření a nařízení.
3. Žáci mají mít zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO MZd (neplatí
pro žáky s mentálním postižením a aktuálním nevyhovujícím duševním stavem).
4. Zaměstnanci školy musí mít respirátor.
5. Musí být zachována homogenita tříd. Žáci se tedy nesmí navštěvovat mezi třídami, na
chodbách se zdržují jen v nutných případech (hygiena, přesuny na vyučování apod.).
6. Školní družina je vždy jen pro jednu třídu (homogenita). Bude zajištěna pro 1. - 5. třídu
ve stejném režimu jako před posledním uzavřením školy. Školní klub nebude fungovat.
Organizační změny mohou nastat v souvislosti s případnými nemocemi zaměstnanců.
7. Školní stravování bude probíhat ve stejném režimu jako před posledním uzavřením
školy.
8. Žáci i zaměstnanci školy budou testováni antigenními testy 2x týdně.
MŠMT přislíbilo dodat školám v brzké době metodický materiál k testování a další informace
k otevírání škol. Jakmile je obdržíme a zpracujeme podle podmínek naší školy, budeme vás
informovat.
Budeme se snažit vše zvládnout s ohledem na vaše děti dle našich sil a možností. Chápeme, že
testování může být pro některé děti velmi stresující. Pokud již nyní víte, že nebudete
s testováním souhlasit, prosím, obraťte se s dotazem, připomínkou přímo na MŠMT. Škola
nemůže v tomto smyslu povolit neplnění povinné školní docházky.
Přeji hodně sil a zdraví vám i vašim dětem a veselé Velikonoce.

V Praze dne 30. 3. 2021
Mgr. Magdaléna Vančatová, ředitelka školy

