Plán činnosti na měsíc LEDEN
3. 1. 2022 nástup do školy, od 6:30 do 7:30 proběhne v prostorách ŠD antigenní testování
žáků a zaměstnanců školy
6. 1., 10. 1., 13. 1. a každé další pondělí od 6:30 do 7:30 proběhne v prostorách ŠD
antigenní testování žáků a zaměstnanců školy
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při pozitivním výsledku antigenního testu škola vydá potvrzení a s tím si
zákonní zástupci zajdou na odběrové místo k provedení PCR testu (raději
předem objednat), žák se již neúčastní výuky, spolužáci ano
• pokud je nějaký žák pozitivní v průběhu čtvrtečního testování, celá třída
podstupuje antigenní test každý den až do doby, kdy žák s pozitivním
ag. testem neobdrží negativní výsledek PCR testu- pro tuto třídu budou
platit speciální režimová opatření: nošení roušky, oddělená toaleta, při
jídle sedí u stolu jen 2 žáci, jsou odděleni od ostatních žáků
• při pozitivním PCR testu je potřeba kontaktovat obvodního (dětského)
lékaře
• nově platí povinnost informovat školu o pozitivním PCR testu dítěte
Během výuky se budou třídy průběžně větrat (prosím o vhodné oblečení pro žáky)
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně
nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy
Ranní družina bude v provozu od 6:30 hodin
11. 1. 2022 od 8:15 mě. knihovna 4. třída
17. - 21. 1. pololetní písemné práce z Čj, M, AJ v jednotlivých třídách
25. 1. od 14:00 klasifikační pedagogická rada
25. 1. cvičení v přírodě dle sněhových podmínek pro všechny třídy
31. 1. 2022 bude vydán výpis z vysvědčení v jednotlivých třídách
1. 2. hvězdárna Valašské Meziříčí 4. a 5. třída,
Vrtule 3. třída
4. 2. 2022 pololetní prázdniny
7. 2. – 11. 2. jarní prázdniny

