
Informace k nástupu žáků do školy od 17. 5. 2021 

 

V pondělí 17. 5. 2021 končí rotační výuka na obou stupních ZŠ a všichni žáci se budou učit 

prezenční formou podle rozvrhu, který platil v září 2020. Zároveň se ruší zákaz spojování 

žáků různých tříd do skupin, takže může v plném rozsahu probíhat i výuka tělesné výchovy 

(venku), skupiny ve školní družině a školním klubu se vracejí k původnímu režimu ze září 

2020, lze spojovat žáky i při výuce cizích jazyků apod.  

Nadále platí nutnost nosit ve vnitřních prostorách školy roušky či respirátory, případně 

nanoroušky při výuce i o přestávkách. Budeme se řídit zdravým rozumem, tedy v případě 

potřeby samozřejmě necháme žáky nadechnout, vydechnout, najíst i napít, nenecháme je 

omdlévat nedostatkem vzduchu atd. Bohužel zatím nemáme oficiální povolení k nenošení 

roušek v den, kdy se testuje, a kdy jsou tudíž ve škole samí zdraví lidé. 

Pravidla postupu v případech, kdy by testy ukázaly pozitivního jedince, jsou stejná jako 

v předchozích týdnech a jsou popsána v pokynech předcházejících (na Bakalářích – školní 

nástěnka). 

Škola se na základě rozhodnutí starosty MČ Prahy 1 přihlásila k odběru RT – PCR testů pro 

žáky, odběr ze slin. Toto testování by se mělo spustit od 24. 5. 2021 a mělo by probíhat pouze 

1x za 14 dní. Zařizovat to bude laboratoř vybraná MČ Prahy 1, podrobnější informace vám 

poskytnu hned, jak je budu od zřizovatele mít k dispozici. 

 V týdnu od 17. 5. tedy budeme ještě testovat stávajícími antigenními testy – 

 test COVID – 19 Test Kit (Colloidal Gold Method( SARS – CoV 2 (Singclean). Instruktážní 

video je k dispozici na webu i v Bakalářích, ale žáci tento test již absolvovali tento a minulý 

týden. 

   

Pokyny pro testování 

  

 

 Testování proběhne na obou stupních jen 1x týdně – tedy v pondělí 17. 5. 2021, pokud 

by žák přišel do školy v jiný den než v pondělí, bude otestován  v den nástupu. 

 Testování na 1. stupni bude probíhat ve stejném režimu jako dosud, žáci i učitelé jsou 

již zvyklí a zaběhnutí 

 Pokyny pro testování všech žáků 2. stupně - 17. 5. 2021 
            Sraz žáků:  7:40 hod. před školou. 

            

 7 : 45 hod. si žáci přejdou do svých kmenových tříd, kde vyčkají na příchod vyučujícího 1. 

vyučovací hodiny, který provede se žáky testování. Veškerý odpad, kromě stojánků, vhodí 

žáci do odpadkového koše, ten postaví před učebnu na chodbu. 

Bude - li výsledek antigenního testu u některého žáka pozitivní i při druhém pokusu, žák bude 

odveden do izolace - malé učebny družiny v přízemí, rodiče budou vyzváni, aby si své dítě 

odvedli a zajistili kontrolní PCR test. Zbylí žáci vyjdou na chodbu a učebna bude 

vydezinfikována. Poté se do učebny vrátí. Stěhování žáků do jednotlivých učeben bude 

probíhat po vzájemné domluvě vyučujících.  

 Ve zbylém čase vyučující dokončí 1. vyučovací hodinu dle rozvrhu. Další vyučovací hodiny 

budou probíhat dle rozvrhu.  

 

 

 


