
     Vážení rodiče,

situace s covidem-19 se zlepšila natolik, že můžeme od pondělí 12. 4. zahájit na 1. stupni
rotační výuku. Než vám vysvětlím podrobnosti,  dovoluji si vám sdělit důležitou informaci
týkající se vedení školy. Protože jsem k 31. 7. 21 podal již loni rezignaci na funkci ŘŠ, byl
vypsán na tuto pozici zřizovatelem konkurz. V úterý 6. 4. zvítězila v konkurzu na ŘŠ ZŠH
Mgr.  Milada  Simandlová,  rozená  Šlapáková,  pocházející  z  Hrotovic,  nyní  žijící  v  M.
Budějovicích, aprobace 2. stupeň Čj-Hv. 7. 4. byla Radou města Hrotovice jmenována od 1.
8. 2021 do funkce. Jde o první ženu ve vedení školy v její 232 leté historii. Přeji nové paní
ředitelce hodně úspěchů při vedení školy.
     Pokusím se v kostce nastínit zahájení provozu školy od pondělí. Další informace máte
v přílohách. Lichý týden budou na prezenční výuku docházet děti z 1. A, 1. B a ze 4. třídy,
sudý týden děti ze 2., 3. a 5. třídy. Druhý stupeň bude zatím pokračovat v distanční výuce.
Ranní  družina  nebude,  protože  nesmíme  nadále  spojovat  ročníky.  V případě  nutnosti
dřívějšího příchodu se ozvěte TU. Děti ve škole budou mít nadále povinnost nosit ve všech
prostorách roušky. Podmínkou přítomnosti dětí ve škole je antigenní testování na covid-19,
které budeme provádět ve škole v pondělí před výukou a ve středu po poslední vyučovací
hodině.  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.  Při  nesplnění  podmínky nemůže dítě  na  prezenční  výuku docházet,
rodiče  je  v EŽK  omluví,  nebudeme  však  poskytovat  v tomto  případě  distanční  výuku.
Myslím, že se není čeho bát, jde o výtěr z kraje nosu, ve škole se již testují zaměstnanci,
věříme, že děti postup pod vedením TU zvládnou. 
     Děti z 1. až 4. ročníku, které budou mít v týdnu prezenční výuku a které jsou přihlášeny 
do ŠD, mohou ŠD od 12. 4.  navštěvovat. 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. 
     Protože v neděli 11. 4. končí nouzový stav, končí k tomuto dni i určené školy. My budeme
nadále  zajišťovat,  pokud  o  to  bude  zájem,  pro  rodiče  určených  povolání  celodenní  ŠD  
od 7.00h do 15.00h. Prosím rodiče, aby mi to telefonicky do neděle nahlásili. Takto nastavený
provoz u nás ve škole bude platit až do odvolání. On-line rozvrhy pro distanční výuku jsou 
na webu školy.
      Vážení rodiče, moc vás prosím, abyste byli nadále vzhledem ke covidu-19 obezřetní,
hlásili nám tak jako dosud pozitivitu nebo karanténu v rodině nebo u dětí. Jen tak bude možné
bez přerušení pokračovat v prezenční výuce a vyvarovat se šíření nákazy.    

     Vážení  rodiče,  děkuji  vám  za  podporu  dětí  při  výuce  a  těším  se  společně  s vámi  
na prosluněné dny.

S pozdravem  F. Kašpárek, ředitel školy


