
Informace k testování a k začátku školního roku 2021/2022

 Nástup žáků do školy je 1. 9. 2021 od 7.45, výuka začíná v 8.00, 
v Jindřišské 32 bude ve vestibulu od 8.00 slavnostní přivítání dětí 
z přípravné třídy a z 1. tříd

 Testování proběhne ve všech ročnících, tedy v 1. – 9. třídách i v přípravné 
třídě po 8.00

 1. 9. testujeme antigenními testy, výsledky budou známy do několika 
minut. Většina žáků je již zná, dětem v přípravné třídě a v 1. třídách mohou
pomoci přítomní rodiče, vždy je k dispozici pedagogický pracovník, který 
žákům v případě potřeby pomůže. Použijeme testy Antigen Rapid Test Kit 
(Lepu Medical)

 Žáci, u nichž by byl test pozitivní, budou odvedeni do izolační místnosti a 
pod dohledem zaměstnance školy vyčkají na příchod zákonných zástupců. 
Ti jsou povinni neprodleně kontaktovat svého pediatra a ten vypíše 
žádanku na vyšetření PCR testy. Pokud bude žák pozitivní, škola je povinna
kontaktovat KHS a ta rozhodne o dalším postupu

 Druhé testování bude v pondělí 6. 9. – PCR testy, které též znají žáci 
z loňského roku, dodává a vyhodnocuje EUC Laboratoře s. r. o.

 Výsledky budou známy patrně do druhého dne, další postup určuje KHS – 
určí, kdo a zda má jít do karantény. Pokud bude v karanténě více než 
polovina třídy, realizuje se pro ni distanční výuka, pokud to budou jen 
jednotlivci, postupuje se jako u běžné nemoci, tzn., že žák na distanční 
výuku nárok nemá, ale lze mu zadávat dálkovou formou úkoly po dohodě 
s příslušným vyučujícím

 Podle současných vládních nařízení by další testování probíhat nemělo
 Ochrana úst a nosu není povinná ve třídách a ve venkovních prostorách
 Ochrana úst a nosu je povinná ve společných prostorách (chodby, šatny, 

toalety, fronta na oběd apod.)
 Pokud žák nebo jeho zákonný zástupce odmítne testování, je žák 

povinen nosit ochranu dýchacích cest i ve třídě, tedy po celou 
dobu pobytu ve škole. Tito žáci nemohou zpívat, tělesné výchovy 
se mohou účastnit pouze venku, musí užívat samostatné oddělené
WC, v jídelně se stravovat odděleně od ostatních (tedy v jiném 
čase), stejně tak svačit musí odděleně od ostatních. Protože je 
z hlediska provozu školy i jídelny toto velmi těžké dodržet a 
uhlídat, velmi naléhavě prosím rodiče, aby opravdu možnosti 
netestovat děti nevyužívali, nebo jen z vyloženě závažných důvodů
(duševní onemocnění apod.)

 Pokud žák nebo jeho zákonný zástupce odmítne ochranu dýchacích cest 
nosit, nemůže mu být pobyt ve škole umožněn. Škola takovou absenci 
nebude považovat za omluvenou a žák nemá nárok na distanční 
formu výuky

 Ochranu dýchacích cest nemusí nosit žáci, kterým MZd udělilo výjimku – 
děti s poruchou autistického spektra, duševně nemocné osoby a žáci, kteří 
se prokážou potvrzením od lékaře, kde budou uvedeny důvody

Vážení rodiče, pokud byste měli skutečně zásadní problém s testováním 
či s nošením roušek (respirátorů), je vzhledem k výše uvedeným 
opatřením opravdu lepší zažádat si o individuální vzdělávání podle § 41 
školského zákona. Připomínám, že k tomu potřebujete doporučení 



školského poradenského zařízení – pedagogicko psychologické poradny 
nebo speciálního pedagogického centra. Dále je nutné doložit doklad o 
vzdělání osoby, která by doma dítě učila (na 1. stupni musí mít 
maturitní zkoušku, na 2. stupni ukončené vysokoškolské vzdělání), a 
popis technického zázemí dítěte (vlastní koutek, pokoj apod.) Povolení 
individuálního vzdělávání se zpravidla uděluje na klasifkační období 
(pololetí nebo celý školní rok).

Harmonogram na týden od 30. 8. 2021 – 3. 9. 2021

PO – 30. 8.  – prázdniny

ÚT – 31. 8. – prázdniny

ST – 1. 9. – 8.00 – cca 9.30 – testování + úvod

ČT – 2. 9. – 8.00 – 11.30 – třídy se svými třídními, třídnické práce apod.

PÁ – 3. 9. - 8.00 – 11.30 – třídy se svými třídními, třídnické práce apod.

Od pondělí 6. 9. se vyučuje podle platných rozvrhů

Ve středu 8. 9. 2021 budou od 17.00 informativní třídní schůzky pro 2. až 9. třídy,
přípravná třída a 1. ročník mají třídní schůzky hned 1. 9. (cca od 10.00 – upřesní 
třídní učitelky na slavnostním zahájení v Jindřišské 32)

Školní jídelny vaří od 1. 9. 2021

                                                                                                                                 
Dagmar Zelená


