V Praze, dne 8.dubna 2021
Ředitel Francouzského lycea v Praze

Rodičům žáků LFP

Částečný návrat žáků do školy
Vážení rodiče,
Vláda ČR včera oznámila své rohodnutí týkající se návratu žáků do škol od pondělí 12.dubna 2021.
Toto rozhodnutí se prozatím týká žáků ročníku GS (předškoláci) a žáků prvního stupně základní školy :
CP, CE1, CE2, CM1, CM2.
Třídy CP, CE1, CE2, CM1, CM2 budu mít prezenční výuku, dle rozhodnutí českého Ministerstva
Zdravotnictví, každý druhý týden.
Týden od 12.dubna do 16.dubna 2021
Týden d 19.dubna do 23.dubna 2021

Všichni žáci tříd : GS, CE2A, CM1 a CM2
Všichni žáci tříd : GS, CP, CE1, CE2 B a C

Třídy ročníku GS ( mateřská škola) budou mít prezenční výuku každý týden.

Prozatím zůstává povinná distanční výuka pro žáky tříd : PS, MS, druhý stupeň ZŠ (collège) a gymnázium
(lycée).
Podmínky pro vstup do školy:
• Velká část pedagogických zaměstnanců Lycea měla možnost se nechat prioritně naočkovat.
• Lyceum objednalo několik stovek testů (test ze slin, druh: HYGISUN A6061203), abychom splnili
hygienické podmínky nastavené místními autoritami.
• Všichni žáci a zaměstnanci Lycea, kteří se v pondělí dostaví do Lycea musí být otestováni
dvakrát týdně : v pondělí a ve čtvrtek. Bez testu se nebude možné zúčastnit vyučování.
• Žáci, kterým vyjde pozitivní výsledek testu, budou izolováni od ostatních studentů a jejich rodiče
budou požádáni o jejich co nejdřívější vyzvednutí ze školy. Návrat do školy bude těmto žákům
umožněn až po prokázání negativního PCR testu.
• Chirurgické roušky budou povinné pro všechny žáky kromě žáků tříd GS (mateřská škola).
• Veškerá hygienická opatření platná od začátku školního roku jsou platná i nadále (rozestupy,
pravidelné a časté mytí rukou, dezinfekce prostor atd.)
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Školní jídelna :
•

Školní jídelna zajistí obědy všem žákům, kteří jsou na obědy běžně zapsáni. Obědy budou
probíhat tak, abychom i nadále splňovali všechna platná hygienická opatření.

Vstup do školy :
•

Žáci mateřské školy (maternelle) a tříd CP se do svých tříd dostanou uličkou pro chodce
vedoucí po levé straně areálu Lycea.

•

Vstup pro žáky CE1, CE2, CM1, CM2 je nově z pravé strany vrátnice z ulice Drtinova.

Gilles Martinez

Ředitel
Francouzského lycea v Praze
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