Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec
Příčná 326, 783 72 Velký Týnec
Vážení rodiče,
S platností od pondělí 17. 5. 2021 na základě nařízení vlády ČR bude výuka organizovaná takto:
Žáci celého 1. stupně nastupují prezenční výuku:


Pozor!!! Testovací místo pro děti v doprovodu rodičů bude na budově 2. stupně
(tělocvična, vstup od parkoviště). Je to z důvodu, že všechny učebny na 1. stupni jsou
obsazeny v rámci prezenční výuky)

Žáci 2. stupně nastupují v rotacích takto:



liché týdny (tedy od 10. 5. 2021) 6. a 9. ročník prezenční výuka, 7. a 8. ročník distanční
výuka,
sudé týdny tomu bude naopak.

Vyučování probíhá podle platného rozvrhu, v hodinách Tv a Hv bude zajištěn náhradní
program, nebudou tedy odpadat.
Součástí prezenční výuky je povinnost AG testování. Žáci 1. stupně se budou nově testovat 1x
týdně v pondělí, žáci 2. stupně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek.
Pro testování platí stávající pravidla.
Ruší se skupiny žáků pro zaměstnance IZS z důvodu návratu žáků 1. stupně k prezenční výuce.
Stravování ve školní jídelně:
Pozor na dva režimy stravování, jeden v době prezenční výuky, jiný v době distanční výuky!!!


Žáci, kteří nastupují na prezenční formu výuky (běžná docházka) a stravují se ve školní
jídelně, jsou automaticky přihlášeni k odběru stravy. Pokud z jakéhokoliv důvodu
nechtějí odebrat stravu, musí se odhlásit den dopředu do 10:00 jako obvykle.



Během distanční výuky je stravování zajištěno formou osobního odběru žáků do školou
připravených gastronádob, které žáci budou hradit po skončení celé této mimořádné
situace zvlášť mimo vyúčtování stravného Od 3. 5. 2021 dochází z důvodů nedostatku
nádob na polévku ke zdražení na 10,-Kč denně (souvisí ze zákazem používání
jednorázových obalů…). V tomto případě je potřeba žáky na tuto formu stravování
přihlásit.

Vzhledem k dynamice vývoje celé této mimořádné situace sledujte prosím webové stránky
školy. Situace se bude vyvíjet a může docházet ke změnám.
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