
Vážení rodiče a milé děti,  
v pondělí 12. 4. se všichni konečně vracíme do školy. Jak jistě víte z médií, účast na prezenční 
výuce je podmíněna testováním dětí. 
 

  Jak bude testování probíhat? 
Testování bude probíhat 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) antigenními testy SINGCLEAN. Jedná 
se o neinvazivní testy  ( výtěrové z nosu). Děti si test odeberou samy, není to nic těžkého. První 
týden přivítáme, pokud se testování svých dětí zúčastní i zákonní zástupci. V případě, že to 
nepůjde, budou dětem k dispozici zaměstnanci školy, kteří při  samoodběru na  dítěte 
dohlédnou. Výsledky by měly být známy do 15 minut. Vyhodnocení testu budou provádět 
určení zaměstnanci školy. 
 

      Kde a kdy bude testování probíhat? 
Testovat budeme (do konce dubna) na 2 místech: 

 Žáci 1. a 2. ročníku projdou testováním vždy v čase od 7:30 do 8:00  
( PO, ČT) v šatně ŠJ ( vstup vedle hlavního vchodu do MŠ). 

 

 Žáci 3., 4., 5. ročníku se budou testovat na terase vedle školy (kabin) 
v čase od 7:30 do 8:00 ( PO, ČT) 

      Kdo se nemusí testovat?  

Děti, které doloží lékařské potvrzení (event. vytištěnou SMS s výsledkem, že od prvního  
RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní.   
 

Další informace  
 

 Žáci, kteří vykazují ještě před vstupem do testovacího prostoru nějaké příznaky 
onemocnění Covid -19  (viz soubor Příznaky onemocnění- aplikace Teams-Obecné-
soubory ) testováni nebudou. Žádáme vás, milí rodiče, abyste v případě, že vaše  dítě 
má před odchodem do školy některé z uvedených příznaků zvážili, zda dítě nezůstane 
doma. Může se stát, že po vizuálním zhodnocení stavu takového dítěte pedagog 
rozhodne, že  se dítě testovat nebude. Do školy mají děti chodit bez příznaků 
jakéhokoliv onemocnění. 

V aplikaci Teams ( Obecné – Soubory) bude také vložen soubor s názvem Přehled návazných 
postupů, kde je vysvětleno, jak škola bude po vyhodnocení testů postupovat dále. Prosím, 
věnujte tomuto souboru pozornost. 
 
V případě, že test vašeho dítěte vyjde pozitivní, budete ihned informováni a  je třeba si dítě 
bez zbytečného odkladu ze školy vyzvednout. Škola vám ještě ten den zašle elektronicky 
potvrzení o pozitivním výsledku testu. Následně je nutné kontaktovat praktického lékaře pro 
děti a dorost, který dítěti vydá žádanku na provedení potvrzujícího RT-PCR testu. Tento test 
pozitivitu potvrdí nebo vyvrátí. Pak bude škola postupovat podle kroků uvedených v souboru 
Přehled návazných postupů. 
 
 
jak na to ve škole | testování.edu.cz                  Návodné video k testování testem SINGCLEAN 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole


 

Provoz ŠKOLNÍ DRUŽINY  
Z důvodu podmínky  zachování homogenity skupin bude ŠD pro negativně testované děti 
v provozu denně od 7:30 do 8:00 a od 11.35 do 15.30 pro žáky 1. a 2.ročníku.  Pro děti, které 
dochází na výuku na kabiny, ŠD fungovat během měsíce dubna  nebude. Provoz bude možné 
upravit v měsíci květnu, kdy se všichni žáci sestěhují do nové školy. Prosíme proto o 
shovívavost stran provozu ŠD během tohoto „přechodného období“. 
 

Provoz ŠKOLNÍ JÍDELNY 
Provoz ŠJ nebude omezen, pouze budou striktně dodržována všechna hygienická opatření  
(rozestupy, počty dětí u stolů, vydávání příborů určeným zaměstnancem, větrání prostor, 
střídání stravovaných skupin za dodržení homogenity skupin, dezinfekce..) 
 

Pravidla během výuky a její organizace 
 

 V prostoru před školou je nutné dodržovat rozestupy 2m 

 Děti prosím vybavte 2ks zdravotnické roušky (v sáčku), nestačí podomácku vyrobená 
látková 

 HV a TV budou nahrazeny jinými aktivitami (třídnické hodiny, trénink IT dovedností, 
procházky v přírodě apod.) 

 Jakmile to počasí dovolí, budou některé hodiny opět probíhat venku ( vybavte  prosím 
děti vhodným oblečením a obuví) 

 Během vyučování se bude pravidelně větrat + budou dodržována hyg. opatření 
 

 Během prvního týdne výuky nebude fungovat školkobus. O případné změně budete 
předem informováni. V tuto chvíli fungování neumožňuje nařízené zachování 
homogenity skupin. 

  
V případě jakýchkoliv dotazů k provozu mě můžete kontaktovat telefonicky nebo na adrese 
reditelka@zsdolnimesto.cz , případně psát do aplikace Teams přes účty svých dětí. Prosím, 
počítejte s tím, že některá pravidla se budou  muset kvůli  stěhování do nové školy měnit. O 
změnách budeme předem informovat na web.stránkách nebo v aplikaci Teams. 
 
 
 
V Dolním Městě dne 8.4.2021 
                                                                                                    Mgr. Marie Maštálková, řed.školy 
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