
Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250 

 

rodičům žáků 

Věc: Informace o provozu školy od 24. 5. 2021 a o PCR testování   

- MŠMT vydalo dne 17. 5. 2021 další pokyny k provozu základních škol s účinností od 24. 5. 

2021. Pro naši školu se v organizaci provozu nic zásadního nemění. Nadále platí informace 

obsažené v  dopise ŘŠ ze dne 14. 5. 2021(Informace k provozu školy od 17. 5. 2021), který 

obsahoval také informace o podmínkách PCR testování. 

 

Testování PCR: 

- Bude probíhat jedenkrát za dva týdny (tedy 24. 5., 7. 6. a 21. 6.) vždy v pondělí v první 

vyučovací hodině třídy. 

-  Bude se týkat pouze žáků, jejichž rodiče souhlasí s podmínkami testování (k vyjádření 

případného nesouhlasu do pátku 21. 5. do 10.00 třídnímu učiteli byli rodiče vyzváni 

v předchozím dopise.) a na něž se nevztahuje výjimka z testování (prodělal COVID 19 a 

neuplynula lhůta 90 dnů, byl dvoudávkově očkován a uplynula lhůta 14 dní od poslední 

dávky, byl testován v testovacím centru a doloží tuto skutečnost certifikátem o negativním 

testování). 

- Půl hodiny před začátkem testování nesmí testovaní žáci nic jíst ani pít. 

- Vyhodnocování testování bude smluvně realizovat firma SPADIA LAB, a.s. 

- Výsledky testů obdrží do 24 hodin zákonný zástupce (formou sms) a škola 

- Pokud žák nebude v termínu PCR testování přítomen ve škole, k dotestování bude použit 

antigenní test s platností jeden týden.  

 

Nesouhlas s podmínkami testování PCR: 

- V případě nesouhlasu s podmínkami PCR testování ve škole mohou rodiče využít některou 

z těchto možností: 

 Doložit s frekvencí 1x za týden potvrzení testovacího centra o negativním výsledku 

antigenního či PCR testu dítěte  

 Doložit potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 ne starší 90 dnů (pokud už tak 

neučinili) – platí do uplynutí 90 denní lhůty od prvního pozitivního testu  

 Doložit potvrzení o očkování proti Covid-19 a uplynutím doby 14 dnů od poslední 

dávky očkování. 

 

Žákovi, který nesplní tyto podmínky, nemůže být umožněna účast na prezenční výuce ve 

škole. Škola není povinna v tomto případě žáka vzdělávat distančním způsobem. 

 

 

    V Horních Počernicích 19. 5. 2021                                                             PhDr. Pavel Wild, ředitel školy 


