Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7,
příspěvková organizace

Vážení rodiče,
12. dubna 2021 zahájíme návrat našich žáků do naší ZŠ a předškoláčků do MŠ.
Spolu s celým kolektivem školy se vynasnažíme, aby byl návrat našich žáků a dětí co nejbezpečnější, organizačně jednoduchý a testování
pro děti a žáky co nejméně stresové.
Žáci se budou účastnit prezenční výuky v následujícím režimu:
1.skupina – liché týdny (začíná 12. 4. 2021)

1.tř., 3.tř., 5.A

2.skupina – sudé týdny (začíná 19. 4. 2021)

2.tř., 4.tř., 5.B

Provoz školy bude zajištěn od 7 do 16 hodin. Školní družina bude určena pouze pro žáky 1. – 4. třídy.
Po příchodu se žáci 1. - 4. tříd přezují ve svých šatnách (žáci 5. tříd si budou nosit přezůvky v aktovkách a do šaten chodit nebudou – do
školy budou chodit vchodem ze zahrady) a ve třídě se u svých stolečků za podpory třídních učitelek a asistentek otestují samotestovací
sadou. V případě využití ranní družiny budou žáci testováni v ŠD ihned po příchodu do školy.
Přikládáme instruktážní video, které prosíme, abyste zhlédli se svými dětmi a pomohli nám děti na testování připravit. Je pro nás důležité,
aby z této činnosti neměly obavy a byly připraveny na samostatné odebírání vzorku.
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20
Pokud se chcete prvního testování zúčastnit, dejte vědět třídní učitelce.
Následně probíhá výuka dle rozvrhu.
Vhledem k tomu, aby se žáci nemíchali ve školní jídelně, upravili jsme konce vyučování následovně:
Liché týdny:
1.tř. – 12:10
3.tř. – 12:30
5.A – 12:50

sudé týdny:
2.tř. – 12:10
4.tř. – 12:30
5.B – 12:50

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud bude žák v tyto dny chybět, bude testován hned při návratu do školy.
Testovat nebudeme žáky, kteří prokazatelně prošli onemocněním COVID19 a kteří mají méně než 90 dní od posledního pozitivního
výsledku při testování na COVID 19. Tuto skutečnost doložte třídní učitelce.
Žáci mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest minimálně v podobě chirurgické roušky (dále jsou samozřejmě možné i respirátory či
nanoroušky).
V případě pozitivního testu budete neprodleně informováni a požádáni o zabezpečení odchodu vašeho dítěte ze školy. Následně budete
informovat svého pediatra. Pro ostatní spolužáky této třídy plyne následující: testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (edu.cz)
Doporučujeme pročíst informace pro rodiče z webu https://testovani.edu.cz/pro-rodice
a informace určené žákům https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte třídní učitelky nebo ředitelku školy.
Věřím, že vše společně zvládneme.

V Plzni dne 8. 4. 2021

Mgr. Bc. Věra Šimečková
Ředitelka školy

