Vážení rodiče,
bohužel i na naší škole se již vyskytlo několik případů onemocnění Covid 19. Tato situace
byla vzhledem k celkovému epidemickému vývoji celkem předvídatelná, ale rozhodně nás
netěší. Ve škole nadále platí platná nařízení MŠMT a MZ, která dodržujeme a vedeme k
dodržování i naše žáky.
Chtěli bychom vás ubezpečit, že ve všech případech nákazy Covid 19, o nichž víme,
postupujeme striktně podle pokynů MŠMT a Krajské hygienické stanice a zároveň
aplikujeme další opatření nad rámec opatření povinných.
V současné době se jedná o několik pozitivně testovaných žáků ve třech třídách, o dalším
postupu třídu i zákonné zástupce vždy informují třídní učitelé. Tak tomu bude i nadále. Žáci v
nařízené izolaci nebo karanténě se řídí režimem jako při běžné nemoci. To znamená, že se
informují o probraném učivu u vyučujících nebo spolužáků.
V případě, že by došlo ke karanténě celé třídy nebo více než poloviny třídy, tato třída
okamžitě přechází na distanční způsob výuky dle platného rozvrhu. Pro případnou distanční
výuku budeme využívat systém Bakaláři a MS Teams, které žáci znají již z minulosti.
Žádáme vás v této nelehké situaci o spolupráci. Pokud není vaše dítě zdravotně zcela v
pořádku, neposílejte ho do školy a zdravotní stav takového dítěte konzultujte s pediatrem.
Pokud se u někoho prokáže nákaza či podezření na Covid 19, informujte o tom co
nejdříve školu prostřednictvím třídních učitelů. Také vás prosíme, abyste případné dotazy a
připomínky směřovali na třídní učitele nebo vedení školy a zbytečně je nekomunikovali na
sociálních sítích. Zabráníme tím šíření nepřesných a neúplných informací o situaci ve škole.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem s epidemickou situací jsme se rozhodli,
že třídní schůzky, které byly plánovány na 18. 11. 2021 proběhnou online v termínu od
18. do 26. 11. 2021. Přesný termín a čas s odkazem na připojení dostanete v dostatečném
předstihu od třídních učitelů.
Volby zákonných zástupců do školské rady proběhnou elektronicky.
O kandidátech a způsobu volby budete včas informováni.
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