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INFORMACE O PŘECHODU školy NA DISTANČNÍ VÝUKU  


Vážení rodiče, informuji Vás 
 

 o přechodu školy na DV                      od čtvrtka 25.11.2021    

 

Na základě šetření KHS OK bylo zjištěno, že dne 18.11.2021, byly žáci naší základní školy  

v rizikovém kontaktu s Covid pozitivní osobou.  

Žákům bylo nařízeno karanténní opatření : 

„Děti, které byly přítomny v základní škole dne 18.11.2021, byli v rizikovém kontaktu s Covid pozitivní osobou. Těmto dětem bylo nařízeno karanténní 

opatření po dobu 14 dní od posledního kontaktu, tedy nejméně do 2.12.2021 (včetně), nebo s možností dřívějšího ukončení 7. den ( tj. 25.11.2021) na 

základě PCR testu, který musí být nejdříve 5.-7den ( tj. 23.11-25.11.2021)., Délku karantény s touto možností sdělí call centrum nebo si rodiče sami vyplní 

formulář na internetu na základě obdržené sms tj. ponechat děti doma, sledovat zdravotní stav, telefonicky kontaktovat v pracovní dny praktického lékaře  s 

informací o nařízení karanténních opatření a řídit se jeho pokyny (včetně pokynů k testování).“ 

 

Po dobu karanténních opatření přechází naše škola na DISTANČNÍ VÝUKU 

 Během zítřka obdrží děti výukové materiály na čtvrtek a pátek – individuální výuka 

 od pondělí 29.11. budeme pokračovat on-line výukou – aktuální informace k výuce obdržíte E-mailem 

 Pokud budete potřebovat potvrzenou žádost o ošetřovné napište mi prosím zprávu na E-mail školy:  bohuslavicezs@seznam.cz 

Žádost připravím a vyzvednete si ZÍTRA ve škole 

 STRAVA:  všechny děti mají u paní Vysoudilové stravu odhlášenou do čtvrtka 2.12.2021 

                  Dítě, které je v karanténě, není nemocné a účastní se DV má na oběd nárok – Budete – li mít o stravu zájem, kontaktujte dnes do 20:00 

hodin paní Vysoudilovou prostřednictvím SMS, případně E-mailu a stravu si přihlaste. 
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Objednaná strava bude dovezena do školy v Bohuslavicích, kde si ji vyzvednete do jídlonosiče. Od pátku bude strava nabírána ve školní jídelně 

v Dubicku přímo do Vašich jídlonosičů. Proto v případě zájmu o páteční a další stravu je nezbytné do školy ve čtvrtek přinést vlastní jídlonosič na 

pátek. (Jídlonosiče musíte mít 2 na střídání a PODEPSANÉ).  

Stravu si může vyzvednout pouze osoba, která není v karanténě ani pozitivní na Covid-19 (Děti si chodit nesmí!!!!!!!!!) 

 

Sledujte prosím informace na webových stránkách školy a okně školní družiny     www.zs.bohuslavice.cz 
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