
Vážení rodiče a žáci, 

v této době i naše škola prožívá náročnější období vzhledem k pandemii covid-

19. Stále jsme se snažili a snažíme, aby žáci i učitelé a další zaměstnanci školy 

byli zdraví a mohla probíhat kvalitní výuka a byl zajištěn bezproblémový chod 

školy. Každé pondělí (pravděpodobně do 28. 2. 2022) budeme u neočkovaných 

žáků provádět antigenní test na nemoc covid-19. Výjimkou jsou žáci očkovaní či 

žáci do 180 dní po prodělané nemoci covid-19 . Při příchodu do školy teprve 

následující den se musí žák dostavit k testování na sekretariát školy. V případě 

pozitivního testu musí žák počkat v izolaci. Zákonný zástupce je povinen si své 

nezletilé dítě převzít a odvézt k provedení PCR testu. Plnoletý žák odjíždí sám. 

Prosím, aby žáci s příznaky nemoci nechodili do školy či na pracoviště OV 

a omluvili se ze zdravotních důvodů. 

 Po absolvování PCR testu rozhodne krajská hygienická stanice o dalším postupu. 

V případě, že PCR test u žáka bude též pozitivní, bude neočkovaným žákům 

stanovena karanténa. Pokud se mezi 5 až 7 dnem otestují PCR testem 

s negativním výsledkem, mohou po uplynutí 7 dní od posledního kontaktu 

s pozitivní osobou na covid -19 zpět do školy (předloží tento test). Na očkované 

se karanténa nevztahuje, pokud nemají příznaky nemoci. V případě že se 

neotestují PCR testem, trvá karanténa 14 dní. Potom při příchodu do školy se již 

negativním PCR testem nemusí prokazovat. Za PCR test se neplatí (do 18 let a pro 

starší, pokud je stanoven hygieniky či lékařem).  

Třídní učitelé Vás vždy seznámí s organizací výuky prostřednictvím systému 

Bakalář, sekce  Komens. Forma výuky může být prezenční, distanční či hybridní. 

Výuka distanční formou přes Classroom probíhá prvních 7 dní, dále již zadáváním 

úkolů e-learningem (web či Classroom). Prezenčně probíhá výuka teoretického 

vyučování a odborného výcviku u očkovaných žáků a žáků do 180 dní po 

prodělané nemoci covid-19, pokud počet žáků neklesne na minimální počet. 

V tom případě, by se všichni žáci učili distančně. 

Jsme připraveni Vám zodpovědět e-mailem nebo telefonicky Vaše dotazy.  

Věřte, že se snažíme, abychom všemi prostředky přispěli k zachování pevného 

zdraví všech žáků, učitelů a dalších zaměstnanců školy. Tím zajistíme 

pravidelnou výuku a další chod školy. Prosíme Vás o spolupráci a o pochopení. 

 

Děkuji 

Ing. Vratislav Morava, ředitel školy 


