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Další organizační pokyny pro žáky školy k 1. 9. 2021 
 

Výuka žáků všech tříd školy bude probíhat nepřetržitě prezenčním způsobem. 
Prezenční výuka bude ve škole probíhat za přísného dodržování všech platných 
hygienických a protiepidemických opatření. Žáci musí po dobu své přítomnosti ve 
škole nosit ve všech společných prostorách školy zdravotnické roušky.  
Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků neinvazivními 
antigenními testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT) s frekvencí 3x po 
sobě. První testování proběhne 1. září a dále se bude testovat 6. září a 9. září 2021. 
Pokud se žák dostaví k prezenční výuce v jiný den než ten, kdy se uskutečnilo 
testování, provede se testování ihned po příchodu do školy.  
Vaše dítě nemusí podstoupit toto testování v těchto případech: 

• doložíte certifikát o očkování (alespoň 14 dní po 2. vakcíně) 
• doložíte negativní PCR test provedený certifikovanou laboratoří  (platnost 7 

dní) 
• doložíte potvrzení o prodělaném onemocnění (platnost max. 180 dní) 
• doložíte potvrzení o antigenním testování certifikovanou laboratoří (platnost 

72 hod.) 

Pokud máte aplikaci Tečka, pak v kanceláři školy jako doklad načteme QR kód a 
papírové potvrzení mít nemusíte. O nutnosti dalšího testování pak podle situace 
rozhodne KHS.  

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky 
účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZ (použití ochrany 
dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená 
opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. 
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Prezenční výuka bude probíhat převážně v kmenových třídách a bude organizována 
tak, aby se žáci jednotlivých tříd při pobytu ve škole během výuky pokud možno 
vzájemně nesetkávali. 
Za podmínky zachování homogenity jednotlivých tříd budou v maximální možné míře 

organizovány vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo 

školského zařízení. Vstup třetích osob (mimo žáky, jejich doprovod a zaměstnance) do 

prostor školy bude možný jen v nezbytně nutných případech.  

         Mgr. Hana Matušková, ředitelka školy 


