
 

 

Aktuální informace a harmonogram testování žáků od 3. 5. 2021 

Informace pro žáky 1. stupně: 

• Pokračujeme v rotační výuce jako předchozí týdny 

• Pozor změna! Testování žáků na 1. stupni bude probíhat pouze v pondělí 

• Nově jsou povoleny ve škole sportovní činnosti konané venku ve vnějších prostorech, je udělena výjimka 

z nošení ochrany dýchacích cest 

Informace pro žáky 2. stupně: 

• V týdnu 3. – 7. 5. 2021 nastupují na prezenční výuku 6. a 8. ročníky 

• V týdnu 10. – 14. 5. 2021 nastupují 7. a 9. ročníky 

• Dále se budou cykly střídat až do případné další změny opatření 

• Aktuální rozvrhy jsou dostupné v Bakalářích 

• V pondělí a ve čtvrtek bude probíhat testování, dodržujte nástupy časů, v ostatní dny je příchod do školy od 

7, 35 jako obvykle 

• Žáci, kteří se účastní prezenčního vzdělávání, mají povinnost nosit chirurgické roušky 

• Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování 

• Pokud se žák neúčastní testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou, ale nemá povinnost zajistit 

žákovi distanční způsob vzdělávání. (žáci budou o probraném učivu informováni v Bakalářích od svých 

učitelů) 

• Testování bude probíhat samoodběrem za účasti pedagogického pracovníka 

• Nově jsou povoleny ve škole sportovní činnosti konané venku ve vnějších prostorech, je udělena výjimka 

z nošení ochrany dýchacích cest 

 

Harmogram testování 6. a 8. ročníky 

třída  vchod čas testovací třída 

6. A Po – Hidebrandová 
Čt – Marvanová 
Hrušková 

Respiriem 2. st. 8,10 9. A (6) 

6. B Po – Klimenta 
Čt – Novák 
Čichovská 

Respiriem 2. st. 8,10 6. A (4) 

6. C Po – Marvanová 
Čt – Maříková 
Jalovecká 

Respiriem 2. st. 7,45 6. C (5) 

6. D Po – Sirotková 
Čt – Eichlerová 
Solařová 

Respiriem 2. st. 8,10 6. C (5) 

8. A Po – Kotoučová 
Čt – Vrbatová 
Vesecká 

Hl. vchodem 8,00 7. B (1) krček 

8. B Po – Novák 
Čt – Vittek 
Baxantová 

Hl. vchodem 8,00 8. B (3) krček 

8. C Po – Vrbatová 
Čt – Kotoučová 
Jalovecká 

Hl. vchodem 8,00 8. C (2) krček 

 


