
Vážení rodiče, 

12. 4. 2021 se vrátí dětí I. stupně k prezenční výuce formou rotace tříd. Po týdnech se budou 

ve škole střídat jednotlivé třídy dle následujícího rozpisu: 

12. 4. – 16. 4. 2021 nastoupí žáci 1., 3. a 5. ročníků, 2. a 4. ročníky distanční výuka 

19. 4. – 23. 4. 2021 nastoupí žáci 2. a 4. ročníků, 1., 3. a 5 ročníky distanční výuka  

Střídání ročníků v tomto pořadí bude po dobu rotační výuky zachováno. 

Nástup žáků do školy je podmíněn negativním antigenním testem. Testování žáků bude 

probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek první vyučovací hodinu pod dohledem třídního učitele. 

K testování budou použity neinvazivní antigenní testy (LEPU), testování si provedou žáci sami. 

Žákům 1., 2. a 3. ročníků může s testováním pomoci jeden z rodičů. Doprovod rodiče je třeba 

nahlásit třídním vyučujícím. 

Prezenční výuka se uskuteční za přísných hygienických opatření. Žáci i zaměstnanci školy musí 

mít ochranu nosu a úst (žáci zdravotnické roušky, zaměstnanci školy respirátory). 

Provoz školní družiny bude probíhat denně od 11: 40 hod. do 17: 00 hod. v homogenních 

skupinách jednotlivých tříd. Děti z 1. a 2. ročníků si rodiče vyzvednou přes čipový systém, 

děti z vyšších ročníků si rodiče vyzvednou vyžádáním na recepci. Ranní družinu nelze zajistit 

z důvodu homogenity skupin. 

Oběd ve školní jídelně bude zajištěn. Rodiče platící obědy svým dětem přes účet, budou mít pro 

své děti obědy automaticky přihlášeny v době prezenční výuky. 

V případě, že rodiče platí obědy hotově, musí svým dětem obědy přihlásit prostřednictvím  

www.strava.cz, nebo telefonicky u pí Stehlíkové tel. 326 990 220, nebo email:  

jidelna@kamenka-celakovice.cz. 

 

Poznámka: 

 Prosíme rodiče, podívejte se s dětmi na instruktážní videa a postup při testování viz  

informace pro rodiče: https://testovani.edu.cz/pro-rodice  

 Jak na to ve škole viz https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

 Video viz https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole (první video - LEPU testy)  

 Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-
19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více 
než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí 
osoba prokazatelně doložit. 

 Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva 
zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace 
druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o 
léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první 
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 
14 dní. 

 

Sledujte prosím další aktuální informace na webu školy, viz  

https://www.kamenka-celakovice.cz/covid/ 
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