
Vážení rodiče, 

 

nadešla chvíle, kdy se v rámci rotační výuky budou moci vrátit do škol další děti. 

Podmínkou prezenční výuky (ve škole) jsou testy. Naše škola obdržela LEPU testy. 

Vzhledem k dodržování všech hygienických podmínek ve škole i v jídelně nastoupí 

v pondělí 3. května 2021 žáci 7. a 8. ročníku. V pondělí 10. května nastoupí 

k prezenční výuce žáci 6. a 9. ročníku. Obě skupiny se budou po týdnech střídat – 

jeden týden ve škole a jeden týden doma.  

 

Instrukce pro období 3.5. – 7.5. 2021 

Testování je pouze pro bezpříznakové děti. Necítí-li se dítě dobře nebo má 

příznaky COVID – 19, musí se obrátit na dětského lékaře.  

 

PRAVIDLA: 

Před školou: každá třída bude v prostoru před školou zvlášť 

místní děti by měly docházet na určený čas 

 

Vstup do školy: 7. ročník – 7.30 hod.  

                            8. ročník – 7.25 hod.                        

 

Žáci budou odvedeni do učeben, ve kterých proběhne testování. Pozitivně testování 

žáci budou v izolační místnosti čekat na zákonného zástupce, který si je vyzvedne. 

NUTNÉ BÝT k DOSTIŽENÍ na telefonu. 

 

 

TESTOVÁNÍ 

Testování musí absolvovat žáci 2. stupně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek. 

Testování se provádí samo odběrem pomocí neinvazivních testů. 

Testování bude probíhat na základě názorných pokynů pedagogů. Samotný odběr si 

budou děti provádět samy. 



Při testování žáků 1. stupně se nevyskytly žádné slzičky, vše probíhalo v klidu a 

někdy i s úsměvem (se slovy mne to lechtá), proto nemusíte mít z testování svých 

dětí obavy. 

KDO SE NEMUSÍ TESTOVAT:  

- žák, který doloží potvrzení o pozitivním testu RT-PCR, od kterého  neuplynulo 

více než 90 dnů 

- žáci, kteří předloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC testu, který 

není starší 48 hodin 

- žáci při individuálních konzultacích. 

 

VÝSLEDKY TESTŮ 

Po prvním testování ve škole Vám bude na email sdělena informace o provedeném 

testování. O výsledcích testování v dalších dnech budou informováni pouze rodiče, u 

jejichž dítěte byl pozitivní výsledek. 

 

BEZPEČNOST ŽÁKŮ 

Stále budou platit zavedená pravidla  - větrání 

desinfekce rukou 

časté mytí rukou 

nošení roušek (v sáčku 2 náhradní) 

neměnné složení tříd 

upravený rozvrh přestávek a času obědu 

 

STRAVOVÁNÍ 

Dětem, které jsou přihlášeny ke stravování,  bude v případě prezenční výuky 

automaticky nahlášen oběd. Pokud nebudete mít o oběd zájem, je zapotřebí oběd 

odhlásit. 

dodržení všech předepsaných pravidel – rozmístění stolů 

                                                                  desinfekce u vstupu, 

                                                                  jednorázové ručníky 

                                                                  nalévání polévky dozorem u stolu 



                                                                  připravené příbory, nápoj a ubrousek 

                                                                  vždy pouze jedna třída v jídelně 

ŠKOLA 

bude ve všech prostorách dodržovat hygienická pravidla a standard úklidu 

 

DALŠÍ INFORMACE SE MŮŽETE DOZVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍCH STRÁNKÁCH: 

 

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf 

https://testovani.edu.cz/pro-rodice 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole  - video o testování žáků a instruktážní leták 

 

ROZVRH: 

 

V pondělí proběhne adaptační program, do kterého budou zařazeny aktivity na 
posilování vztahů, komunikace a spolupráce a aktivity na podporu seberegulace. 
Žákům rovněž bude předán rozvrh. 

Dle aktuální situace v jednotlivých třídách bude v případě potřeby provedena 
dodatečná úprava rozvrhu, abychom nic nepodcenili. 

 

 

 

Vážení rodiče,  

dovolte nám, abychom Vám poděkovali za dlouhodobou spolupráci, díky které jsme 
společně tuto druhou vlnu zvládli. Doufáme, že byla poslední a všichni se pomalu 
vrátíme do normálního života. 

 

                                                                S přáním pěkných a klidných dní 

                                                                        kolektiv pedagogů 

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf
https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

