Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, p. o.
Organizace výuky od 12. dubna 2021
Od 12. dubna 2021 bude probíhat výuka na ZŠ Kontešinec následovně:
První stupeň ZŠ: rotační forma výuky - týdenní střídání

týden

způsob výuky

třídy

12. 4. – 16. 4. 2021
(lichý týden)

prezenční

1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.B

distanční

1.B, 2.B, 3.B, 4. B, 5.A

prezenční

1.B, 2.B, 3.B, 4. B, 5.A

distanční

1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.B

19. 4. – 23. 4. 2021
(sudý týden)

Druhý stupeň ZŠ: distanční forma vzdělávání podle stávajícího rozvrhu
V případě prezenční výuky je nezbytné, aby měli žáci po celou dobu přítomnosti ve škole a
školní družině správně nasazenou roušku, případně respirátor.
Důležitou podmínkou pro přítomnost žáků ve škole je také povinné testování (2x týdně - v
pondělí a ve čtvrtek) neinvazivními testy. Pokud z důvodu absence neproběhne test v daném
termínu, bude žák otestován stejným způsobem první den přítomnosti ve škole po této
absenci.
V případě, že se žáci nebudou účastnit testování, není přípustná jejich přítomnost ve škole. V
takovém případě se bude jednat o omluvenou absenci. Žáci však v tomto případě nemají
nárok na distanční formu výuky a veškeré vzdělávání v tomto případě bude probíhat pouze
formou samostudia.
TESTOVÁNÍ
Vždy v pondělí a ve čtvrtek v průběhu první vyučovací hodiny absolvují všichni žáci povinné
neinvazivní antigenní testování. V případě testování dětí 1. až 3.ročníku, kdy si testovaný
není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou
(zákonný zástupce) –výjimka pro umožnění vstupu další osoby do školy.
Postup lze vidět na : https://youtu.be/BmDnd140UH4
Testovat se nemusí osoby s negativním testem z odběrného místa (test musí provést
poskytovatel zdravotních služeb) ne starším než 48 hodin, který musí doložit.
V případě pozitivního testu Vás budeme informovat a žák se výuky nezúčastní. Žák vyčká v
izolační místnosti na zákonného zástupce a poté odchází ze školy. Pokud bude mít žák
podepsaný formulář o umožnění samostatného odchodu ze školy zákonným zástupcem,
odchází žák domů ihned sám. Vzor formuláře je na konci tohoto dokumentu.
Další informace a nejčastější dotazy najdete na: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina bude v provozu v obvyklém režimu pro žáky 1. - 4. ročníků, kteří mají
prezenční formu výuky.
ŽÁCI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PRACUJÍCÍCH V RÁMCI IZS
Dětem zákonných zástupců vybraných profesí IZS (zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí
pracovníci, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci
orgánu ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci ÚP, zaměstnanci ČSSZ, zaměstnanci finanční
správy, zaměstnanci uvedení v §115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb.) se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání ve školní družině. V
případě Vašeho zájmu o tuto možnost informujte svého třídního učitele a sdělte
předpokládaný odchod dítěte domů.
Pro “žáky IZS” je režim školy stejný, jako pro žáky v prezenční formě vzdělávání (začátek
8:00, povinnost roušek a testování). Žáci IZS nemají prezenční formu vzdělávání, škola jim
poskytne techniku k distanční výuce.
STRAVOVÁNÍ
pondělí
11:50 1A, 3B
11:55 2A, 2B,
12:00 3A, 1B
12:05 4A
12:45 4B
12:50 5A
13:00 5B
13:10 žáci IZS (4. sektor)
úterý:
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:10
středa:
12:00
12:15
12:45
12:50
13:05
13:10
13:15

1A, 3B
3A, 2B
4A, 4B
2A, 1B
5B, 5A
žáci IZS (4. sektor)

2A, 2B
žáci IZS (4. sektor)
4A
1A
3B
5B, 4B
3A, 5A

čtvrtek:
11:50
5B
12:00
2A, 1B
12:05
1A, 2B
12:45
4A, 3B
12:50
3A, 4B
12:55
5A
13:10 žáci IZS (4. sektor)

pátek:
11:55
5B, 3A
12:00
3B, 1A
12:05
1B,
12:10
4B
12:15
5A, 5B
12:45
4A
12:50
2A
12:55
2B
13:10 žáci IZS (4. sektor

Žáci 1. stupně, kteří se vzdělávají distančně, se mohou naobědvat přímo ve výdejně v době
od 13:30 do 14:00 hod. Žáci 2.stupně si musí vzít oběd s sebou, a to v době od 11:00 - 11:30
nebo 13:30 - 14:00 hod.

Mgr. Marcel Žebrok
ředitel školy

Základní a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, p.o.

Souhlas zákonných zástupců se samostatným odchodem
dítěte
Tímto potvrzuji, že můj syn/dcera
jméno a příjmení…………………………………………………………….
třída:……………………
může v případě pozitivního výsledku testu odejít sám (sama) domů bez
doprovodu zákonného zástupce.
Po opuštění školy za něj přebírám plnou zodpovědnost.
V Českém Těšíně dne ……………………………………………………..
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Podpis zákonného zástupce

…………………………………

………………………………………..

