
Provoz školy od 17. května 2021 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, 

 

od 17. května 2021 se v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. 5. 2021 a novelizací mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví platným od 17.5.2021 mění režim provozu školy následovně: 

 

Žákům všech tříd je umožněna prezenční výuka bez rotací.  

Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.  

Výuka bude probíhat podle rozvrhu platného od 17. 5. 2021 viz web školy a info třídních učitelů. 

 

Testovat se nemusí: 

- děti a žáci, kteří se prokáží potvrzením, že prodělaly COVID-19 v posledních 90 dnech; 

- děti a žáci, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního POC antigenního testu provedeném  

   na odběrovém místě. Tento test nesmí být starší než 48 hodin. 

- osoby, které mají vystavený certifikát o provedeném očkování proti COVID-19. 

 

Testování bude probíhat podle harmonogramu příchodů na testování:  

• V pondělí 17. 5.  2021 neinvazivním antigenním testem LEPU RAPID nebo SINGCLEAN ve 

vybraných učebnách v přízemí školy. 

Průběh testování zde: 

https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf 

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf 

Videa k testům zde: 

LEPU test https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20 

SINGCLEAN test https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4 

• Ve středu 19. 5. 2021 neinvazivním PCR testem ze slin RESALIVA 

Informační video k testování naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=2J6d7BmbTdA.  

Video a infografika jsou také k dispozici webových stránkách školy. 

Vzhledem k použití citlivějších RT-PCR testů bude interval testování 1x za 14 dní. 

 

Postup dle výsledků testování ve škole:  

V případě pozitivního testu v pondělí: škola vydá potvrzení o pozitivním AG testu, žák bude poslán domů, 

zákonný zástupce informuje dětského lékaře a žák podstoupí PCR test.  

V případě pozitivního testu ve středu: bude škola postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice. 

 

Přítomnost rodičů u testování je možná pouze u žáků 1.-3. ročníku a v případech hodných zvláštního zřetele 

v pondělí 17.5. 2021. Pokud rodiče chtějí asistovat při testování svých dětí, sdělí tuto skutečnost e-mailem 

třídním učitelům. 

  

Testování je dobrovolné, pokud rodiče s testováním nesouhlasí, děti zůstávají doma a jejich absence je 

omluvena. Pro žáky, kteří se z jakéhokoli důvodu nebudou testovat, nebude zavedena distanční výuka.  

V případě, že dítě nebude dlouhodobě v květnu až červnu navštěvovat školu, je nutné domluvit individuální 

plán výuky a hodnocení s třídním učitelem. Pokud se rozhodnete svoje děti netestovat, sdělte tuto informaci 

třídním učitelům. 

https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf
https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
https://www.youtube.com/watch?v=2J6d7BmbTdA


 

Vzhledem ke zpracování PCR testů firmou SPADIA LAB, a.s. žádáme zákonné zástupce o udělení souhlasu se 
sběrem některých osobních údajů nutných pro testování na období do 30.6.2021. Osobní údaje jsou 
poskytovány v rozsahu nezbytně nutném pro zadávání do elektronického systému, který provozuje 
Ministerstvo zdravotnictví ČR. 
 

Režim příchodu žáků do školy při 

 antigenním testování v pondělí 17. 5. 2021 

čas třída místnost 

7:30 PT Testovací místnost 2 

                        7:30 2. Testovací místnost 1 

7:45 1. Testovací místnost 2 

7:45 3. Testovací místnost 1 

8:00 4. Testovací místnost 2 

8:00 5. Testovací místnost 1 

8:15 6. Testovací místnost 1 

8:15 8. Testovací místnost 2 

8:30 7. Testovací místnost 2 

8:30 9. Testovací místnost 1 

 

Žáci, kteří nebudou přítomni testování v pondělí a ve středu, budou testováni v den nástupu do školy po 

předchozí domluvě zákonného zástupce s třídním učitelem/kou. 

Osoby vstupující do školy mají povinnost nosit respirátory, žáci jednorázové chirurgické ústenky (roušky) nebo 
respirátory po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).   
 
Před vstupem do budovy platí povinnost dezinfekce rukou. 
 
Po celou dobu pobytu ve škole platí rovněž povinnost dodržovat rozestupy 1, 5 m. 
Ve venkovním prostoru (zahrada, vycházka) je nově možnost pohybu bez ochrany nosu a úst, za předpokladu 
dodržení odstupu 2 m od jiných osob. 
 

Režim příchodu žáků do školy ve středu 19. 5. 2021 a mimo dny testování 

čas třída 

7:30 
                         

PT 

2. 

7:40 1. 

3. 

7:50 4. 

5. 

8:00 6. 

8. 

8:10 7. 

9. 

 



 

Školní družina  

Provoz ranní družiny:  

• 7:00 – 7:30 přijímání žáků; 

Z provozních důvodů nebude v provozu ranní družina v pondělí 17. 5. 2021 
 
Odpolední školní družina má v provozu 2 oddělení: 

• 1. oddělení ŠD (1. třída + 3. třída) p. vychovatelka V. Kadlecová 

• 2. oddělení ŠD (0. třída + 2. třída) p. vychovatelka M. Tuháčková 
 

Provoz odpolední družiny: 

• od doby skončení vyučování do 17:00; 

• do školní družiny mohou docházet pouze žáci, kteří mají řádně uhrazenou úplatu za ŠD; 

• úplatu za ŠD můžete uhradit na číslo účtu školy: 422326/5500, variabilní symbol: rodné číslo dítěte a 
do poznámky: jméno dítěte; 

• platby v hotovosti u vychovatelky paní Tuháčkové v budově školy; 

• do odpolední školní družiny nastupují žáci, kteří mají uhrazené a objednané obědy. 
 
  
Obědy ve školní jídelně:  
Rodiče si před nástupem dítěte přihlásí obědy samostatně. 
Stravování bude probíhat dle harmonogramu (informace poskytnou třídní učitelé).  
  
 
Informace:  
Luděk Vocelka  
Vedoucí ŠJ Pod Lipkami   
Pod Lipkami 5  
Praha 5 – Smíchov, 150 00  
kuchyne.podlipkami@seznam.cz  
Tel.: 731 485 166  
 
hospodářka školy: Romana Frančeová  
E-mail: romana.franceova@zsgraficka.cz  
Web: www.zsgraficka.cz  
tel. 257 319 521, 728 146 992 
 
Děkujeme všem za vstřícnost a podporu a věříme, že se epidemiologická situace umožní prezenční výuku do 
konce školního roku a umožní od některých opatření upustit. 
  

 

 

Těšíme se na Vás! 
Pedagogové a zaměstnanci ZŠ a MŠ Grafická 
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