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INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ OD 10. KVĚTNA A JEJICH TESTOVÁNÍ 

Dne 10.5. 2021 se znovu vrací II. stupeň do škol v rotačním režimu. Konkrétně to znamená:  

6.A, 7.A., 8.A, 9.A – začínají prezenční výuku v týdnu od 10.5. (lichý týden prezenční, sudý týden on-

line) 

6.B., 7.B, 8.B, 9.B – začínají s prezenční výukou od 17.5. (lichý týden on-line, sudý týden prezenčně) – 

viz příloha on-line rozvrhy 

Prezenční výuka bude ve škole probíhat dle běžného rozvrhu, výjimku tvoří tělesná výchova, která 

bude vyučována venku a hudební výchova, kde nebude vyučován zpěv. Žáci budou mít po celou dobu 

přítomnosti v budově školy nasazeny chirurgické roušky, nanoroušky nebo respirátory.  

Výjimku bude tvořit stravování. Bude zachována homogenita třídy, žáci budou vpouštěni do budovy 

podle následujícího harmonogramu:  

Vstup od tělocvičny (za jídelnou vedle hřiště) 

Sudý týden Lichý týden 

6.A 7:30 6.B 7:30 

7.A 7:35 7.B 7:35 

8.A 7:40 8.B 7:40 

9.A 7:45 9.B 7:45 

 

Průběh testování žáků 

Testování žáků je mimořádným opatřením, kterým je podmíněna přítomnost žáků na prezenční výuce. 

Testování není povinné, pokud se zákonný zástupce rozhodne žáka netestovat, žák se nebude účastnit 

prezenční výuky a jeho absence bude zákonným zástupcem omluvena. V tomto případě není škola 

povinna poskytovat vzdělávání distanční formou, nicméně jsme připraveni poskytovat pomoc žákům 

formou studijní podpory a to dle individuální domluvy.  

Testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek antigenními testy tzv. samoodběrem (u kterého není 

nutná asistence zdravotnického personálu). Učitelé nebudou provádět testy!!! Testování se neprovádí 

u osob, které v posledních 90ti dnech absolvovali onemocnění Covid-19 a tuto skutečnost prokazatelně 

doloží (jinak se účastní testování dle harmonogramu). Na testování budou dohlížet pedagogičtí 

pracovníci, kteří vyučují danou hodinu. Veškeré informace a videa o testování lze zhlédnout na webu 

www.testovani.edu.cz  
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Žáci budou před prvním testováním instruováni o jeho průběhu třídními učiteli na on-line třídnických 

hodinách.  Ve třídě bude k dispozici dostatek desinfekce, bude řádně zajištěno větrání. O všech 

provedených testech se povede evidence. Pokud žák přijde v den testování později do školy, bude se 

testovat pod dohledem pedagogického pracovníka ihned po příchodu do školy ve speciální místnosti. 

Pokud se žák nemůže zúčastnit testování v určitý den, je nutné jej samotestovat v první den jeho 

přítomnosti, dále bude pokračovat v rozvrhu s ostatními.  

Testování bude probíhat v učebnách, ve kterých probíhá první vyučovací hodina. Učitel bude žákům 

radit, nebude se přímo účastnit samotestování. Testování bude probíhat 15 minut. Použité testy budou 

házeny do připravených odpadkových pytlů, které budou ihned po testování odneseny ze třídy.  

Výsledky testování 

Pokud je výsledek testu negativní, žákovi je umožněna účast na prezenční výuce. Pokud je výsledek 

testu pozitivní, je v jednotlivých dnech rozdílný postup:  

V pondělí odchází žák ihned ze třídy do tzv. covidové místnosti. Skutečnost je oznámena zákonnému 

zástupci a je mu předáno Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu. Zákonný zástupce 

telefonicky kontaktuje a informuje ošetřujícího lékaře, který dále rozhodne o případném testování PCR 

testem. Do školy se žák vrátí po uplynutí nařízené karantény nebo v případě, že PCR test bude 

negativní.  

Pokud se prokáže pozitivní test při čtvrtečním testování, dojde k izolaci pozitivně testovaného, ovšem 

domů odchází celá třída. Pozitivní žák postoupí dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře PCR test, o jehož 

výsledku bude škola informovat rodiče všech žáků ve třídě. V případě negativního výsledku PCR testu 

bude výuka pokračovat dle rozvrhu. V případě pozitivního testu, rozhodne o dalším postupu Krajská 

hygienická stanice.  

V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte.  

 

Mgr. Hana Bayerová 

ředitelka školy 


