
Vážení rodiče, 

prázdniny končí a už se všichni zase chystáme k nástupu do školy. První školní den – 1. září 2021 se naše 

škola otevře pro žáky  tradičně v 8. hodin ráno.  

Žáci se nepřezouvají a odcházejí do svých tříd, kde ihned proběhne jejich testování rychlými antigenními 

testy. 

Do doby testování budou mít žáci zakryty dýchací cesty (zdravotnická obličejová maska). Po testování 

musí mít žáci roušku ve společných prostorech školy, pokud sedí na místě ve třídě, roušku mít nemusí. 

Testovat se nemusí žáci s ukončeným očkováním, s potvrzením o prodělané nemoci (180 dní) nebo 

s prokázaným negativním výsledkem testu z odběrových míst (7dní PCR/ 72hod. AG). Potvrzení o těchto 

skutečnostech žák předloží 1. 9. třídní učitelce nebo učiteli, případně je možné ho poslat e – mailem na 

adresu reditel@skolaprachovice.cz nebo adresu svého třídního učitele, případně přes elektronickou 

žákovskou knížku. 

Žáci 1. ročníku vstoupí do budovy školy vchodem od tělocvičny a v té se budou za přítomnosti rodičů 

testovat. Zde také proběhne slavnostní přivítání. Všichni rodiče musí mít na obličeji respirátor a je nutné, 

aby před vstupem do školy použili dezinfekci na ruce. 

Dalšími testovacími dny bude 6. a 9. září. 

Škola obdržela testy Genrui (testování výtěrem z přední části nosu) – odkaz na 

videonávod: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4&t=6s. 

V případě pozitivního výsledku antigenního testu bude ihned kontaktován zákonný zástupce žáka a žák 

se podrobí PCR testu na základě žádanky lékaře. Buďte, proto prosím ve dnech testování k dispozici na 

telefonním čísle, které jste uvedli jako své kontaktní. 

V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě testovalo, může chodit do školy a vzdělávat se s ostatními 

spolužáky. Po celou dobu pobytu ve škole musí mít ale nasazenu ochranu dýchacích cest s výjimkou 

stravování. Žák nesmí zpívat a cvičit v tělocvičně. Ve školní jídelně bude obědvat samostatně 

u vyčleněného stolu.   

Upozorňuji, že pokud by někdo ze zákonných zástupců odmítal testování i nošení roušky, tak se  žák 

nemůže účastnit výuky. Škola ale již nemá povinnost žáka distančně vzdělávat a ani tuto jeho 

nepřítomnost omlouvat. Prosím zvažte, zda necháte své děti doma. Testování samoodběrem v loňském 

školním roce žáci  zvládali bez problémů . Prezenční výuka ve třídě se spolužáky je to nejlepší, co můžeme 

pro děti zařídit. 

 

V první školní den budou mít žáci vyučování od 8.00 do 8.45. Ve čtvrtek a v pátek začátek v 7.45 a konec 

bude pro jednotlivé třídy v různých časech. O konci vyučování budete informováni prostřednictvím 

elektronické žákovské knížky. Důvodem je počet žáků ve školní jídelně. 

 

Další informace týkající se organizace školního roku Vám budu posílat průběžně podle aktuální potřeby 

a dle případných změn v mimořádných opatřeních. 

Děkuji za spolupráci a přeji klidný školní rok. 

 

      Ing. Jitka Holasová 

          ředitelka školy 
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