
Informace k nástupu žáků 1. stupně k prezenční výuce 

V pondělí 12.4.2021 nastoupí k prezenční výuce na naší škole žáci 1. A, 1. B a 2. třídy. Od pondělí 

19.4.2021 pak třídy 3. , 4. a 5. Tyto skupiny budou vyučovány prezenčně a budou po týdnu rotovat. 

Školní družina i stravování ve školní jídelně je zajištěno pro žáky, které se v daném týdnu účastní 

prezenční výuky. Účast těchto dětí ve škole je podmíněna povinným testováním antigenními testy. 

Budeme testovat dle nařízení MZ a MŠMT každé pondělí a čtvrtek 1. vyučovací hodinu v kmenových 

třídách přítomných žáků za asistence třídních učitelek.  

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci 

evidovat jako omluvenou (škola nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání).   

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického 

personálu. Pokud žák není schopen provést test sám, je možná asistence zákonného zástupce 

takového žáka. V tomto případě bude žák otestován za pomoci tohoto zákonného zástupce a za 

přítomnosti zaměstnance školy v altánku před školou (vstup 3. osoby do budovy školy je zakázán).  

Test se neprovádí u osob, které doloží, že absolvovaly z důvodu onemocnění COVID – 19 izolaci a 

neuplynulo více než 90 dnů od pozitivního testu a nebo pokud byly očkovány a od aplikace 2. vakcíny 

uplynulo 14 dní. Toto musí být prokazatelně doloženo (potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře 

v listinné či elektronické podobě). Toto nařízení se týká žáků i zaměstnanců školy.  

Pokud se žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné ho otestovat v první den jeho 

přítomnosti (totéž platí, přijde-li v den testování později). V případě pozitivního výsledku testu 

okamžitě škola informuje zákonného zástupce dítěte, ten si dítě vyzvedne a kontaktuje ošetřujícího 

lékaře dítěte, aby mu vydal doporučení na RT-PCR test. Pokud tento test nepotvrdí infekci u pozitivně 

testovaného AG testem, doloží toto škole a může se vrátit k prezenční výuce. V případě pozitivního 

testu  RT-PCR zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním 

výsledku. Opětovně může takový žák k prezenčnímu vzdělávání nastoupit až po doložení negativního 

výsledku testu RT-PCR. 


