Týdenní plán č. 10 1.11.2021 – 5.11.2021
Všichni zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor ve společných prostorech, nutnost pravidelného
větrání. Pro neočkované pedagogy platí zvláštní nařízení.
Žáci musejí mít zdravotnické roušky nebo respirátor ve společných prostorech.
Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení
ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 1. 11. 2021 následující:
nadále platí, že žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí
nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený
v daném opatření.
Testování je zacíleno na děti základních škol, kteří nejsou (nebo nemohou být) očkovaní nebo neprodělali
covid-19 v posledních 180 dnech. Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí
2x po sobě, první test se provede v pondělí1.listopadu, druhý test se provede v pondělí 8. listopadu 2021.


Pondělí 1.11.
TESTOVÁNÍ
Testování proběhne s vyučujícím 1.hod., kolíček na prádlo nebo jiný stojánek na testování si žáci přinesou,
výuka začíná po ukončení testování
V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, bude
testován až ve škole.
Pozitivní výsledek testu – žák do izolační místnosti, kontaktovat rodiče, aby si žáky vyzvedli
Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit,
ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském
zařízení, zákaz některých aktivit atd.). Speciální podmínky se musí dodržovat do 14. listopadu.

1.Československý projekt – pokračování, Záložka do knihy spojuje školy, koordinátor Kadlčíková, 4.B –
Šmajstrlová, 4.C – Rokytová, 5.A – Halšková, 5.B – Kadlčíková, 5.C – Bartková
2.Ovoce a mléčné produkty BOVYS – rozdávání ve třídách vždy sudé pondělí, Čapková
3.Workshop „Rozhýbej svět“, Velký svět techniky, učebna Alexandra, Rek, 8.30 – 12.30 hod., odchod od
školy po testování cca 8.20 hod., návrat ve 13 hod., 5.B – Kadlčíková
4.ČŠI – testování ČJ, 2.hod. – 7.A/Král, 4.hod – 5.C/Burová A. (z důvodu testování změna z 1.vyuč.hod.)
Úterý 2.11.
1.Setkání s třídními důvěrníky OSZ, 17 hod.

Středa 3.11.
1.Plavání ve školním roce 2021/22, VSS, 8.9. – 26.1.2022
3.A - Žemborská, 3.B – Rabatin, 8 až 8.45 hod.,
3.C - Rajmonová, 2.A – Valníčková, 8.45 – 9.30 hod.
Čtvrtek 4.11.

1.Přesun projektu Cesta dřeva, 1.A - Šebestíková

Pátek 5.11.
Různé:
1.Ozdravný pobyt – Hotel Neptun, rezervace termínu 8.1. – 21.1.2022, dotace pro školu potvrzena
2.Police ČR – beseda, od 8 hod., 2.třídy, 12.11.
3.Třídní schůzky a pohovory, 11.11.

