
Vážení rodiče, 

Prosím, věnujte pozornost těmto pokynům, kterými chceme zajistit co nejhladší průběh testování. 

Testovací dny budou pondělí a čtvrtek. Pro tyto dny platí následující body.  

1. Žáci ranní družiny budou chodit do školy standardně zadním vchodem a v prostoru šaten proběhne 

i testování. 

2. Testování ostatních žáků bude probíhat ve třídách pavilonu U2 (třídy 2. stupně). Dobu testování 

odhadujeme na cca 30 – 35 minut. 

3. Vcházet do pavilonu budou vždy 2 třídy najednou vstupy znázorněnými na obrázku. Obrázek je 

dostupný na webu školy v sekci Dokumenty. Jedná se o hlavní vchod „A“ a vstup do pavilonu „E“. U 

těchto vchodů se třídy shromáždí v uvedený čas. Bude je tu čekat třídní učitelka.  

4. Vstup do areálu bude možný i branou u heliportu z ulice 28. října. Bude otevřený. 

5. Časy příchodu (prosím, dodržte je, aby se žáci pokud možno nemíchali): 

 1.atýden 2.atýden 

7:40 3. A (vchod E) + 5. A (vchod A) 1. C (vchod E) + 4. C (vchod A) 

7:45 4. B (vchod E) + 5. B (vchod A) 2. B (vchod E) + 5. C (vchod A) 

7:50 2. A (vchod E) + 3. B (vchod A) 2. C (vchod E) + 3. C (vchod A) 

7:55 1. A (vchod E) + 4. A (vchod A) 1. B (vchod E) 

Čas příchodu se týká i žáků, kteří se nebudou účastnit testování. 

 

6. Testování proběhne ve vybraných třídách pod vedením třídní učitelky. Pro žáky s doprovodem 

rodičů bude vyhrazena prostor před vyhrazenou třídou. Žáci, kteří se nebudou testovat, půjdou 

přímo do šatny a do své třídy. 

7. V případě pozitivního testu v pondělí zůstává žák v testovací třídě a zákonný zástupce si jej musí 

vyzvednout ze školy.  

8. V případě pozitivního testu ve čtvrtek zůstává celá třída ve své třídě a pozitivně testovaný žák 

odchází do oddělené třídy. Zákonní zástupci si musí své děti vyzvednout ze školy. Návrat do školy 

bude záviset na výsledku následného PCR testu pozitivně testovaného žáka. Schéma postupu 

uvedeného v bodech 8 a 9 je dostupné na webu školy v sekci Dokumenty.    

9. Testování se nemusí účastnit žáci, kteří prokážou, že v uplynulých 90 dnech byli pozitivně testování 

na covid-19, prošli karanténou a nevykazují známky onemocnění. Preferovaným způsobem 

prokázání je lékařská zpráva nebo potvrzení (je k dispozici v sekci Dokumenty na našich webových 

stránkách), zpráva z laboratoře, můžete využít i přeposlání SMS potvrzující pozitivní test na školní 

mobil. SMS však doplňte jménem, třídou a datem narození dítěte.    

10. Vybavte své dítě alespoň dvěma respirátory, nanorouškami nebo chirurgickými obličejovými 

maskami. Jejich používání je povinné. 

11. Součástí prezenční výuky je i výdej oběda. Pokud se vaše dítě účastní prezenční výuky, má 

přihlášený oběd. Pokud jej nebude chtít vydávat, musíte jej odhlásit. 

Ostatní dny prezenční výuky (úterý, středy, pátek) je příchod do školy standardním způsobem (přední 

vchod, zadní vchod) ve standardní čas (7:40 – 7:55). 

Škola zajistí pro žáky rodičů vybraných profesí docházku a péči i stravování  v týdnu, kdy má jejich dítě 

distanční výuku. Příchod do školy zadním vchodem jako pro ranní družinu. Oznamte, prosím, tento 

požadavek třídní učitelce. 

Účast Vašeho dítěte na prezenční výuce bude škola považovat za Váš souhlas s výše uvedenými pravidly. 

 


