
Informace o provozu školy od 12. dubna 2021 

Od pondělí 12. dubna 2021 bude prezenční výuka probíhat podle platného rozvrhu v těchto třídách: 

I. A, I, B, I. C, III. A, III. B, III. C, IV. A, V. B. 

Třídy II. A, II. B, II. C, IV. B, IV. C, V. A, V. C se budou vyučovat v uvedeném týdnu distančně podle 

stejného rozvrhu jako doposud. 

V následujícím týdnu se skupiny tříd vymění.  

Rotační systém prezenční výuky bude probíhat do odvolání. 

Na 2. stupni pokračuje výuka ve všech třídách distančním způsobem podle aktuálního rozvrhu 

zveřejněného na webu školy. 

Upozornění! 

Testování 

Osobní přítomnost žáků v prezenční výuce je podmíněna negativním testem na přítomnost Covid – 

19. Všichni žáci budou dle mimořádného opatření MZČR 2 krát týdně otestováni samoodběrovými 

neinvazivními (antigenními) testy. 

Průběh testování:  

Testování antigenními testy bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek, případně při prvním příchodu 

dítěte do školy. K testování jsou určeny antigenní tety, u kterých se používá výtěr z přední části nosu. 

Děti se budou testovat v jednotlivých kmenových třídách v průběhu první vyučovací hodiny za 

asistence třídního učitele a dalšího pedagogického pracovníka školy. O výsledcích testování provede 

třídní učitel záznam. Děti, které budou přicházet do ranní školní družiny, budou otestovány 

bezprostředně po příchodu. Pokud se žák dostaví do výuky později, bude u něj test proveden ihned po 

příchodu do kmenové třídy. Ve výjimečných případech může být testování provedeno za asistence 

zákonného zástupce přímo ve škole, a to od 7:45 hod.. K tomuto účelu budou ve vestibulu školy v rámci 

hygienických opatření určena stanoviště, kde rodiče mohou pomoci svému dítěti s odběrem vzorku. 

Kompletní antigenní test bude přítomnou službou označen a bezprostředně doručen třídní učitelce 

k zaevidování. Po ukončení testu odchází žák bez doprovodu rodičů do své kmenové třídy. Prosíme 

zákonné zástupce, kteří využijí této možnosti, aby důsledně dodržovali bezpečnou vzdálenost a ostatní 

bezpečnostní pokyny.  

Testování antigenními testy se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění Covid – 19 a neuplynulo 

více než 90 dnů od prvního RT – PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonní 

zástupci prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře v písemné či elektronické 

podobě).  

V případě, že se ve skupině testovaných dětí objeví pozitivní test v jiný než první den prezenční výuky 

v daném týdnu, všichni žáci dané třídy budou zařazeni do izolace, škola má povinnost tuto skutečnost 

hlásit na KHS, která dětem nařídí karanténu.   

Žádáme rodiče, aby do školy neposílali děti, které jeví jakékoli příznaky respiračních onemocnění 

(zvýšená teplota, kašel, rýma, bolesti hlavy) nebo příznaky jiných onemocnění (zažívací potíže, 

bolesti břicha, ztráta chuti a čichu, bolesti svalů a kloubů a jiné). V případě nejasností se obraťte na 

svého lékaře. 


