
INFORMACE K     TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ  

12. 4. 2021 – OPĚT ZAHÁJEN PROVOZ ZŠ A MŠ 

- (v MŠ pouze dě! předškolního věku a dě! zdravotníků a pedagogů) 

- testováno bude každé dítě, žák a zaměstnanec  2x týdně (v pondělí a ve 

čtvrtek) 

- V mateřské i základní škole proběhne testování podle zaslaného rozpisu, u

prvního  testování dě; MŠ je podle mého názoru důležité, aby byli 

přítomni rodiče. Na výsledek testu si počkají rodiče venku.

- Bude –li testované dítě nebo žák pozi!vní, odchází s rodiči domů, 

v případě žáka po domluvě s rodiči si ho rodič co nejdříve vyzvedne.

- Testování bude probíhat v tělocvičně v prostorách šatny za účas! Jitky 

Dytrtové, Petry Tomanové nebo Marty Hlavaté. Tímto Vás žádám, abyste 

ráno šli hned do tělocvičny k testování a do školní budovy vůbec nechodili,

dokud nebudou dě! otestované. Děkuji. 

-  Pro dítě/žáka  s pozi!vním výsledkem testu bude vyhrazen prostor v Tv a 

taktéž jedno označené WC. 

- testované dítě s nega!vním výsledkem odchází do šatny, kde si ho 

OSOBNĚ PŘEVEZME paní učitelka Jiřina Filippovová. 

- Testovaní žáci s nega!vním výsledkem odchází SAMI do školní družiny do 

své třídy.

- Všichni žáci budou mít chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

- Dě! v MŠ roušky mít nemusí. 

- Na oběd se skupiny dě; vystřídají, taktéž jsou dvě skupiny školní družiny. 

Zde apeluji na ty rodiče, kteří nepotřebují, aby zůstávaly jejich dě! ve 

školní družině, aby dě! šly co nejdříve domů a byly na čerstvém vzduchu.

- Výuka probíhá podle rozvrhu a stále pla;, že neprobíhá tělesná výchova a 

je zakázán zpěv. 

- V rámci výuky tělesné výchovy a v rámci odpolední školní družiny budeme

trávit co nejvíce času venku. 

- Po celý den je nutné, aby dě! měly dostatek teku!n. 

V případě dotazů pište, volejte.

Děkuji. Snad to vše společně zvládneme. �


