
Informace pro rodiče k nástupu žáků na prezenční vyučování od 

10.5.2021 

 

V týdnu od 10.5.2021 do 14.5.2021 nastupují k prezenční výuce žáci                  
1. ročníku, žáci spojených 4. a 5. tříd a žáci 6. a 7. ročníku.  
 

V provozu je ranní i odpolední ŠD pro žáky 1. stupně při zachování 

homogennosti skupin. Žáci 2. stupně mohou využít pouze ranní ŠD. 

Žákovi se umožňuje osobní přítomnost na prezenčním vyučování pouze tehdy, 

pokud: 

a/ nemá příznaky onemocnění COVID 19 a 

b/ podstoupil stanovené vyšetření prostřednictvím neinvazivního 

preventivního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 a prokáže se 

negativním výsledkem tohoto vyšetření. 

Při nesplnění bodů a/ i b/ nemůže být žákovi prezenční vyučování povoleno. 

Žákovi bude mu umožněna přítomnost ve vyučování, pokud doloží laboratorní 

potvrzení  

1. o prodělání onemocnění COVID-19 nebo  

2. má negativní výsledek POC antigenního testu ne starší než 48 hodin, 

případně 

3. má vystavený certifikát o provedeném očkování proti onemocnění 

COVID-19. 

I v tomto týdnu je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat 

děti, žáky (kromě stanovených výjimek – viz výše) 1x týdně Ag testy (žáci           

1. stupně, žákům 2. stupně je zachována povinnost testovat se 2x týdně). 

K testování budou použity neinvazivní Ag testy, které jsou škole distribuovány 

(viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021). 

Testování bude probíhat v pondělí, u žáků 2. stupně i ve čtvrtek (případně ve 

dnech, kdy se dítě účastní vyučování). 

Vzhledem k tomu, že vyhodnocení testů trvá zhruba 15 minut, prosíme o 

včasný příchod do školy. 



JE MOŽNÉ POUŽÍT VLASTNÍ TEST, ALE MUSÍ BÝT SCHVÁLENÝ V RÁMCI VÝJIMKY 

MZ ČR. TEST JE NUTNÉ APLIKOVAT AŽ PŘI PŘÍCHODU DÍTĚTE DO ŠKOLY! 

Postup při testování: 

Žák při příchodu do školy si odloží v šatně a v přezůvkách projde do spojovací 

chodby, kde za pomoci pověřených zaměstnanců (možno i za přítomnosti 

zákonného zástupce) provede samoodběr. Po vyhodnocení testu odchází do 

třídy (negativní), nebo do izolační místnosti (pozitivní). 

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování. 

Instruktážní video k testování testy 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s 

Připomínáme rodičům nahlášení odběrů obědů ve školní jídelně pro svoje 

děti od data nástupu k prezenčnímu vyučování. 

Případné dotazy směřujte na ředitele školy (602136041) 

nebo třídní učitele dotčených tříd. 
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