
     Vážení rodiče,

     včera vláda rozhodla, že od 10. 5. 21 nastoupí na rotační výuku v Kraji Vysočina také děti 
z 2. stupně. První stupeň bude v rotační výuce pokračovat v nezměněné podobě.    
     Lichý týden již dochází na prezenční výuku děti z 1. A, 1. B a ze 4. třídy, od pondělí se 
k nim přidá 6. třída, 9. A a 9. B.  Sudý týden již chodí děti ze 2., 3. a 5. třídy, od 17. 5. se 
k nim přidá 7. a 8. třída. Ranní družina nadále nebude, protože nesmíme spojovat ročníky. 
V případě nutnosti dřívějšího příchodu se ozvěte TU. Děti ve škole budou mít stále povinnost 
nosit ve všech prostorách roušky. Podmínkou přítomnosti dětí ve škole je antigenní testování
na covid-19, které již ve škole provádíme v pondělí před výukou (učitelé prvních hodin) a 
ve středu po poslední vyučovací hodině (učitelé posledních hodin). Ve středu budeme testovat 
jenom děti z 2. stupně. Pokud bude někdo z dětí pozitivní v pondělí, budete požádáni o jeho 
vyzvednutí, výuka ostatních dětí bude pokračovat. Pokud bude pozitivní někdo ve středu, 
prezenční výuka ve čtvrtek a v pátek bude zrušena, děti budou v karanténě. Pozitivní dítě 
rodiče nahlásí na PCR test, kde se pozitivita potvrdí nebo vyloučí. Pokud se vyloučí, děti 
mohou pokračovat v prezenční výuce. Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním dětí 
ve škole, může třídnímu učiteli doložit potvrzení o testování, které je však vydané 
zdravotnickým zařízením. Nelze testovat doma. Dosud neměl žádný zaměstnanec ani dětí 
pozitivní test. Při nesplnění podmínky nemůže dítě na prezenční výuku docházet, rodiče je 
v EŽK omluví, nebudeme však poskytovat v tomto případě distanční výuku. 
     Děti z 1. až 4. ročníku, které mají v týdnu prezenční výuku a které jsou přihlášeny 
do ŠD, od 12. 4. již ŠD navštěvují. Lichý týden ŠD 1 1.A a B, ŠD 2 pro 4. třídu. Sudý týden 
ŠD 1 pro děti ze 2. třídy a ŠD 2 pro 3. třídu. ŠD bude i nadále omezena vzhledem k pandemii 
do 15 h. 
     Od 12. 4. zajišťujeme pro rodiče určených povolání celodenní ŠD od 7.00h do 15.00h. 
Zajišťovat budeme i od 10. 5., rodiče musí doložit potvrzení zaměstnavatele. Takto nastavený 
provoz u nás ve škole bude platit až do odvolání. On-line rozvrhy pro distanční výuku se 
od 10. 5. změnily pro 2. stupeň, jsou na webu školy a TU vám je pošlou. Na 1. stupni se on-
line rozvrhy pro distanční výuku nemění. 
     Vážení rodiče, moc vás prosím, abyste byli i nadále vzhledem ke covidu-19 obezřetní, 
hlásili nám tak jako dosud pozitivitu nebo karanténu v rodině a u dětí. Jen tak bude možné bez 
přerušení pokračovat v prezenční výuce a vyvarovat se šíření nákazy. Zatímco u starší 
populace, která byla již proočkována, procento pozitivních od ledna klesá, u dětí školního 
věku pozitivita od ledna roste.   

   Vážení rodiče, opět vám musím poděkovat za velikou podporu dětí při výuce. Těšme se 
společně na lepší časy.

Děkuji a s pozdravem F. Kašpárek, ředitel školy




