Týdenní plán č. 15 6.12.2021 – 10.12.2021
Všichni zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor ve společných prostorech, nutnost pravidelného
větrání.
Žáci musejí mít zdravotnické roušky nebo respirátor ve společných prostorech.
Upozorněte žáky, že již není možnost vyzvednout si roušku na vrátnici!
• Screeningové testování probíhá na všech školách po celé ČR
• Testování proběhne každé pondělí
• Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se
testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen),
nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto
situaci bude řešit místně příslušná KHS
• Testovat se bude antigenními testy, na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze
státního rozpočtu
• Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se
prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit
příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve
venkovních prostorech)
o Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti
jejíž charakter to neumožňuje
Pondělí 6.12.
TESTOVÁNÍ Žáci 2.stupně přicházejí do školy 7.30 – 7.40 hod, dohledy od 7.30 hod., testování ve třídě v 7.40 hod.
(testování s vyučujícím 1.hod., kolíček na prádlo nebo jiný stojánek na testování si žáci přinesou),
výuka začíná v 8 hod podle platného rozvrhu hodin.
Testování na 1.stupni proběhne s vyučujícím 1.hod., kolíček na prádlo nebo jiný stojánek na, výuka začíná
po ukončení testování. Na testování budou třídy 1.stupně ve třídě v 7.50 hod!
TESTOVÁNÍ před zahájením výuky – žáci z ranní družiny se budou testovat při příchodu do družiny.
Ostatní žáci se budou testovat s vyučujícím ve třídě. Rozestupy min 1,5 m.
Žáci, kteří přicházejí po 8.hod se testují ve ŠJ se správními zaměstnanci.
V ostatních dnech testování ve ŠJ od 7.40 hod. – školní asistent Záruba, správní zaměstnanci (pro žáky, kteří
nebyli v pondělí ve škole). Netestovaní žáci se musí v následujících dnech hlásit – kontrolují TU,
nerespektování tohoto opatření může být hodnoceno výchovným opatřením (DTU)
Pozitivní výsledek testu – zákonný zástupce si odvede žáka domů nebo žák do izolační místnosti (učebna
VV, dohled AP Špacírová), volat rodiče, dezinfekce učebny
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.).
2.Mikulášská nadílka – viz rozpis
3.Knihovna Mar.Hory – půjčování knih pro zájemce, 13 – 14.30 hod., 4.B – Šmajstrlová
4.Karanténa – 5.A, do 10.12., ve škole žáci s negativním PCR testem (potvrzení) + kteří nebyli ve styku
Úterý 7.12.
1.Ovoce a mléčné produkty BOVYS – rozdávání ve třídách vždy sudé pondělí, Čapková
V prosinci ZMĚNA NA 7. A 14.12.

Středa 8.12.
1.Plavání ve školním roce 2021/22, VSS, 8.9. – 26.1.2022, pro dohled výjimka po domluvě s KHS
3.A - Žemborská, 3.B – Rabatin, 8 až 8.45 hod.
3.C - Rajmonová, 2.A – Valníčková, 8.45 – 9.30 hod.
2.Beseda na IPS při ÚP, 8 – 12 hod.(1. – 5.vyuč.hod.), výuka pokračuje, 9.A – Martínková, ZRUŠENO
Čtvrtek 9.12.
1.Beseda na IPS při ÚP, 8 – 12 hod.(1. – 5.vyuč.hod.), výuka pokračuje, 9.B – Mertová, ZRUŠENO
2.Lesní školka – edukační program, Bělský les, 9 – 12 hod., odchod od školy 7.50 hod., návrat 12.30 hod.,
5.B - Kadlčíková
Pátek 10.12.
1.Prezentace školy SPŠCH, učebna 9.B/Fy, od 12.10 hod. 9.B, od 12.45 hod. 9.A, Húsková

Různé:
1.Ozdravný pobyt – Hotel Neptun, rezervace termínu 8.1. – 21.1.2022, dotace pro školu potvrzena
2.Policie ČR – beseda, 1.hod – 2.A, Valníčková, 2.hod – 2.C, Kulilová, 3.hod. – 2.B, Horáková, termín….
3.Česká společnost AIDS – online beseda, 11 – 12.30 hod., 9.A, B společně, Bernát, 16.12.
4.Buší nebuší, koncert JFO, DKMO, 10 – 12 hod., 4.B – Šmajstrlová, 20.12.
5.Filmové představení – 10.30 hod., přihlášené třídy, Dvořáček, 22.12.
6.Vánoční prázdniny – 23.12.2021 až 2.1.2022

