
Informace k návratu žáků do školy 

Od 24. 5. 2021 bude probíhat teoretická výuka ve škole dle platného rozvrhu hodin, platí rozvrh lichého 

týdne. Mimořádný rozvrh budou mít pouze následující třídy: 

- Pondělí 24. 5. 2021 třídy GD1., GD2., GD3. mají projektový den od 8 :00 hodin do 12:00 hodin 

v budově B školy (E: Dvořákové 14. Trnovany). 

- Úterý 25. 5. 2021 třídy K1., KA1., K3., KA3. mají projektový den od 8 :00 hodin do 12:00 hodin 

v budově B školy (E: Dvořákové 14. Trnovany). 

 

Informace k testování žáků na Covid-19 a dodržování pravidel prezenční 

přítomnosti ve škole od 24. 5. 2021 

1. Od 24. 5. 2021 je obnovena osobní přítomnost všech žáků ve škole bez rotací s povinností testování 

a ochrany dýchacích cest respirátorem nebo nano rouškou. 

2. Testování žáků bude probíhat ve škole samoodběrem neinvazivními antigenními testy za přítomnosti 

pedagogického pracovníka. 

3. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového 

onemocnění. 

4. Při příchodu do školy budou žáci odcházet rovnou do učeben (nepůjdou do šatny). 

5. Testování žáků bude probíhat každé pondělí, když žák nebude v den testování přítomen, provede se 

testování v den jeho příchodu do školy. K testování se mohou žáci dostavit nejpozději 0do 9:00 

hodin. 

6. Testování bude probíhat v učebně 1. vyučovací hodiny daného dne dle pokynů přítomného učitele. 

7. Přítomnost ve škole bude umožněna pouze žákům bez příznaků onemocnění COVID-19 a 

s negativním výsledkem POC antigenního testu. 

8. Pravidelné testování se nevztahuje na žáka, který: 

- prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, nejeví žádné příznaky onemocnění 

COVID-19, od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo 90 dní 

- má vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti COVID-19 a od aplikace 2. dávky 

uplynulo nejméně 14 dní a zaměstnanec nejeví příznaky onemocnění COVID-19 

- předloží potvrzení o negativním výsledku testu, které není starší 48 hodin. 

 

 

 

 

 


