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Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci školy,

Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) informovalo, že od 24. 5. 2021 v ČR
dochází k těmto změnám, které se dotýkají provozu naší školy:

- mění se doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci a žáci nemusí
podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARSCoV-2 na 180 dní - po doložení prodělání covid-19 (když tato doba činila 90 dní, většina z vás
nám prodělání covid-19 již doložila), povinnost antigenního testování zůstává jedenkrát týdně,
- vzdělávací činnost školy realizovaná v průběhu jednoho vyučovacího dne mimo budovu školy
(např. v podobě exkurzí) je umožněna,
- homogenita tříd a skupin není povinná,
- nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky,
že na jednu osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být
nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, je zde ale podmínka nejvýše 12 osob
ve skupině v případě kolektivního kontaktního sportu.
Dále platí:
- v režimu provozu provoz školních jídelen nadále platí rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými
stoly, u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob
tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,
- školní družina je opět v provozu až do 17 hodin,
- oddělení školní družiny jsou po 15. hodině už v běžném režimu, jsou postupně slučována s tím,
že dbáme na omezení kontaktů mezi žáky zejména ve vnitřních prostorách,
- školy v přírodě a vícedenní školní výlety zatím ještě nejsou povoleny, vícedenní akce spojené
s přespáním bude možné konat od 31. 5. 2021.

V Praze dne 21. 5. 2021

M. Záruba
ředitel školy
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