
Provoz školy od 3. května 2021 
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, 
 
od 3. května 2021 se v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. 4. 2021 a mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví platným od 3.5.2021 mění režim provozu školy následovně: 
 
V sudém týdnu (od 3.5. do 7.5.) budou na prezenční výuku docházet žáci 2., 4., 6., 7. a přípravné třídy. 
V lichém týdnu (od 10.5. do 14.5.) budou na prezenční výuku docházet žáci 1., 3., 5., 8., 9. a přípravné třídy. 
 
Výuka všech tříd bude probíhat podle stávajícího rozvrhu hodin (s úpravou TV), a to jak v režimu prezenční, 
tak distanční výuky. 
Distanční výuka probíhá i nadále prostřednictvím MS Teams (online hodiny, samostatná práce, úkoly). 
 
Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.  
 
Testovat se nemusí: 
- děti, které se prokáží potvrzením, že prodělaly COVID-19 v posledních 90 dnech; 
- děti, které 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 ve vybraných učebnách v přízemí školy: 

• 1x v týdnu (pondělí) pro žáky I. stupně a přípravné třídy 
• 2x v týdnu (v pondělí a ve čtvrtek) pro žáky II. stupně 

Testování bude realizováno pomocí neinvazivních testů LEPU RAPID (přípravná třída) a SINGCLEAN (ostatní 
třídy). 
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://youtu.be/BmDnd140UH4 
 
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 čtvrtek: postup je obdobný, ale s žákem odchází domů celá třída. Žáci této třídy 
čekají na výsledek PCR testu ve škole pozitivně testovaného spolužáka. Pokud je negativní, mohou se všichni 
vrátit do školy. Pokud bude výsledek pozitivní, zákonný zástupce je povinen informovat školu a ta zašle Krajské 
Hygienické stanici potřebné informace. 
Přehledně viz leták: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf 
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 Přítomnost rodičů u testování je možná pouze u žáků 1.-3. ročníku a v případech hodných zvláštního zřetele 
(4.-5. ročník). Pokud rodiče chtějí asistovat při testování svých dětí, sdělí tuto skutečnost e-mailem třídním 
učitelům. 
V případě, že chcete k testování svého dítěte použít vlastní donesený test, kontaktujte s předstihem třídního 
učitele. Seznam schválených testů https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-
vyjimku/ 
  
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.  
Pouze budou seznámeni s obsahem učiva v daném týdnu. Pokud se rozhodnete svoje děti netestovat, sdělte 
tuto informaci třídním učitelům. 
 
Předpokládáme sběr některých osobních údajů pro testování, počítáme tedy s obecným souhlasem se 
zpracováním osobních údajů, který rodiče škole dali. 
 

 Režim příchodu žáků do školy při antigenním testování (v pondělí a ve čtvrtek) 
 den třída čas místnost 

Sudý týden 
(od 3.5.) 

po
nd

ěl
í 

PT 7:30 Testovací místnost 2 

2. 7:45 Testovací místnost 1 

4. 8:00 Testovací místnost 2 

6. 8:15 Testovací místnost 1 

7. 8:30 Testovací místnost 2 

čt
vr

te
k 6. 7:45 Testovací místnost 1 

7. 7:55 Testovací místnost 2 

Lichý týden 
(od 10.5.) 

po
nd

ěl
í 

PT 7:30 Testovací místnost 1 

1. 7:40 Testovací místnost 2 

3. 7:50 Testovací místnost 1 

5. 8:20 Testovací místnost 1 

8. 8:10 Testovací místnost 2 

9. 8:30 Testovací místnost 2 

čt
vr

te
k 8. 7:45 Testovací místnost 1 

9. 7:55 Testovací místnost 2 

 
Žáci, kteří nebudou přítomni testování v pondělí a ve čtvrtek, budou testováni následující dny (úterý, středa, 
pátek) 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. 



 
Režim příchodu žáků do školy mimo den/dny testování  

 třída čas 

Sudý týden 
(od 3.5.) 

PT 7:30 

2. 7:40 

4. 7:50 

6. 8:00 

7. 8:10 

Lichý týden 
(od 10.5.) 

PT 7:30 

1. 7:40 

3. 7:50 

5. 8:00 

8. 8:10 

9. 8:20 

 
Přítomnost žáků 1. stupně IZS 

V případě, že vykonáváte některou z vybraných profesí uvedených v Manuálu MŠMT 
(https://koronavirus.edu.cz/files/msmt-manual-k-provozu-skol-aktualizovany-k-rozeslani.pdf) a máte zájem o 
celodenní osobní přítomnost Vašich dětí ve škole v týdnech distanční výuky, kontaktujete Mgr. Martu 
Rieglovou na e-mail marta.rieglova@zsgraficka.cz. 
 
 
Školní družina  

Provoz ranní družiny:  

• 7:00 – 7:30 přijímání žáků; 
• každé pondělí a čtvrtek je z důvodu testování přijímání žáků do ranní družiny možné pouze v 7:00. 

 
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:  

https://koronavirus.edu.cz/files/msmt-manual-k-provozu-skol-aktualizovany-k-rozeslani.pdf
mailto:marta.rieglova@zsgraficka.cz


Rodiče si před nástupem dítěte přihlásí obědy samostatně. 
Žáci v prezenční výuce se stravují v ŠJ podle individuálně zaslaného harmonogramu. 
Žáci v distanční výuce mohou vyzvedávat obědy od 11:00 do 11:15. Výdej je možný pouze do vlastních nádob.  
 
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 v naší zemi bude i nadále 
zlepšovat a brzy umožní od některých opatření upustit. 
  

Těšíme se na Vás! 
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