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V Olomouci 16. 4. 2021 

Vážení rodiče, 

Ministerstvo zdravotnictví ČR zvažuje od 26. 4. 2021 možné obnovení prezenční 

výuky pro žáky 2. st. v rotačním schématu. Tato informace zatím není z kompetentních míst 

potvrzená. Bez ohledu na to, zda se tak stane, zajistí škola pro žáky, kteří budou konat 

jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky, antigenní testování a vystaví jim 

potvrzení o výsledku testu.   

Nastavení organizace je odvislé od toho, zda se od 26. 4. obnoví prezenční výuka na 

2. st. v rotačním schématu nebo ne.  

Nastat mohou 2 varianty: 

Nedojde k obnovení výuky pro 2. st. v rotačním schématu – pak testujeme 9.r. v úterý 27.4., 

5. B a 7.r. – ve čtvrtek 29.4. v odpoledních hodinách po ukončení online výuky. Žáci 5.A 

budou otestovaní v rámci týdenního testování před příchodem do školy ve čtvrtek 29.4.  

Dojde k obnovení výuky pro 2. st. v rotačním schématu – pak testujeme v úterý 27.4. žáky 

9.C, ve středu 28.4. žáky 9.A a 9.B, ve čtvrtek 29.4. vybrané žáky 5.A, 5.B, 7.A, 7.B  všechny 

v dopoledních hodinách.  

Termíny jsou nastavené tak, aby žák s s neprůkazným nebo pozitivním testem zvládl 

absolvovat PCR test v certifikované laboratoři. Místo, čas a příchod do školy pro antigenně 

testované žáky Vám sdělíme emailem po definitivním rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 

ČR. Tuto dílčí informaci posíláme proto, aby žáci př. rodiče počítali s tím, že se budou muset 

v některý z uvedených dnů dostavit do školy, pokud mají zájem o testování ve škole. Rodič 

samozřejmě nemusí tuto nabídku využít a může si zajistit testování jinde (viz předchozí 

souhrnné informace k testování).  

Omlouvám se za toto průběžné zpravodajství, ale bohužel nám v tuto chvíli chybí 

definitivní a závazná informace o návratu žáků 2. st. do školy.  

S poděkováním za spolupráci 

 

 

Mgr. Miluše Zatloukalová 

         ředitelka školy 

                                                                                                                t.: 721 041 647 

 


