
Vážení rodiče,  

žáci naší školy se vracejí k prezenční výuce dne 12. dubna 2021. 

V tento den začne také preventivní testování žáků antigenními testy. Žáci budou testováni 2krát 

týdně – v pondělí a ve čtvrtek. Test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li 

žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.  

V případě, že výsledek preventivního testu bude u žáka pozitivní, kontaktuje škola zákonného 

zástupce, který je povinen dítě ve škole neprodleně vyzvednout.  

Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.  

Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným způsobem informovat o pozitivním 

výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb (pediatra).  

Zákonný zástupce jde se svým dítětem na PCR test.  

Pokud je výsledek PCR testu pozitivní a žák byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení 

testu osobně přítomen ve škole, zašle ředitelství školy příslušné hygienické stanici seznam žáků, kteří 

byli ve škole v kontaktu s jiným žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru 

SARS-COV-2 a má příznaky onemocnění COVID 19,. 

KHS nařídí žákům na seznamu karanténu. 

Všem žákům s pozitivním výsledkem preventivního testu se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR 

test na přítomnost viru SARS-COV-2. 

Moc prosíme, aby žáci byli vždy v pondělí a ve čtvrtek v budově školy nejpozději v 7:15 hod.  

 

Odchody žáků a chod školní družiny:  

Školní družina bude fungovat pondělí – pátek: 6:30 – 15:30. 

V našich podmínkách mohou být v provozu pouze 2 oddělení ŠD. 

V případě zájem o ŠD u žáků 1. ročníku, budou žáci od 13:00 přiřazeny ke skupině ŠD (2. a 3. roč.).  

 

Budeme upřednostňovat pobyt na čerstvém vzduchu. V případě vyzvedávání žáků ze ŠD se bude 

stávat, že budou na obecním hřišti. V případě, že žák opouští školu bez doprovodu rodičů, prosíme o 

opětovné upřesnění času odchodu s podpisem rodičů. Při změně v některých dnech prosíme o 

písemné oznámení s podpisem.  

 

Konec vyučování jednotlivých ročníků:  

1. ročník: po – pá do 11:05 + oběd 

 

2. ročník: po – út do 12:50 

             st – pá do 11:05 

 

 



3. ročník: po – st do 12:50 

             čt – pá do 11:05 

 

4. ročník: po – út do 14:30 

              st do 12:50 

              čt – pá do 11:05 

 

5. ročník: po – út do 14:30 

             st do 12:50 

čt – pá do 11:05 

 

 

 

Na případné dotazy odpovídáme na tel. 702 036 901,  

děkujeme za spolupráci Mgr. Monika Nepimachová (ředitelka školy). 

 


