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Výuka od 22. 11. 2021 – návrat do prezenční výuky  
	
	

Vážení rodiče, 
 
 

posíláme Vám shrnutí toho, co nás čeká od pondělí 22. 11. 2021. Veškeré aktuální informace můžete průběžně 
sledovat na našich webových stránkách na tomto odkazu: 
 
https://www.zs-ohradni.cz/aktualni-skolni-rok/zpravy-pro-rodice-karantena/ 
 
Budeme vás každý týden informovat, co se ve škole dělo a co nás čeká. 
 

Návrat do školy: - od pondělí 22. 11.  - prezenční výuka celé školy 
 

Karanténa: - od 22. 11. žádná třída není v karanténě 
 

 
 
Návrat žáků: 
 

- žáci, kteří byli v karanténě, doloží třídním učitelkám/učitelům 
výsledek negativního PCR testu 

- pokud nepředloží negativní test z testování PCR (protože se 
nenechali otestovat v termínu ukončování karantény), nastupují do 
školy až 15. den po 1. dnu vyhlášené karantény (na základě 
metodického pokynu – škola bude kontrolovat) 
 

C+ žák v izolaci doma: - připojuje se online do hodin po domluvě s vyučujícími  
 

 
 
Testování: 

- antigenními testy 22. 11. v 8:00 - rádi bychom otestovali VŠECHNY 
ŽÁKY  

- u C+ žáka voláme rodiči a pokud dá souhlas, připravený laboratorní 
tým C+ žáka ihned otestuje PCR testem (třída nejde 22. 11. do 
karantény) 

- všichni zaměstnanci školy (i když jsou očkovaní) se budou testovat 
PCR testy 

- hned, jak to bude možné, zažádá škola o dotaci na PCR testy 
 

Kolik žáků bylo C+ během 
týdne distanční výuky: 

- v tuto chvíli je 42 žáků C+ z PCR testování 7. den karantény 
- celkem za posledních 14 dnů bylo 12 naočkovaných pedagogů C+ 
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Nejčastější dotazy rodičů: 
1 sourozenec je C+ a druhý je v karanténě, 1 člen domácnosti je C+ a žák je v karanténě: 

- v obou případech jde žák v karanténě 7. den na PCR test 
- pokud vyjde žákovi PCR test negativní, může jít 8. den do školy,  
- ALE!!! musí být zcela zdravý (žádná, ani malá rýma, bolest hlavy, kašel, zvýšená teplota,) 
- na doporučení KHS by měl mít roušku po celou dobu pobytu ve škole do konce izolace C+ blízké 

osoby 
 
Jak to bude s kroužky? 

- kroužky pořádané školou zatím dál probíhají, protože jde pouze o žáky naší školy, platí stejná pravidla 
jako pro výuku, 

- kroužky nepořádané školou – organizátoři by vás měli informovat, jak a za jakých podmínek budou 
kroužky probíhat 

 
Co když bude opět ve třídě C+ žák, nebo C+ pedagog? 

- předpokládáme, že se to bohužel bude dít i nadále, C+ žák , C+ pedagog „pošle“ žáky, třídy do 
karantény (vyhodnotí KHS) - neplatí pro očkované a ty, kteří covid prodělali v posledních 180 dnech 

 
Žák má pozitivní výsledek PCR testu, má rodič hlásit škole? 

- ANO, moc prosíme, abyste nahlásili TU, můžete hlásit i na vedení školy zprávou přes Komens 
 
Žák je naočkovaný, má rodič hlásit škole? 

- ANO, moc prosíme, abyste opět nahlásili TU, nebo na vedení školy, zadáme si žáka do přehledu 
očkovaných, abychom měli přehled kvůli karanténám 

 
 
 

Milí rodiče,  
moc děkujeme, že mnoho z vás podpořilo naše rozhodnutí na týden uzavřít školu, bylo to v dané situaci sice rychlé, 
pro mnoho z vás nepříjemné a komplikované rozhodnutí, ale velmi důležité. Nemocných žáků nám rychle přibylo 
a stejně by k uzavření téměř všech tříd došlo. Takto jsme mohli alespoň ze dne na den oficiálně přepnout do online 
výuky a mohli učit i naši kolegové, kteří jsou C+, ale výuku na dálku zvládli. Za to jim patří také veliké díky.  
Kdyby distanční online výuka nebyla vyhlášená, zbývající žáci ve škole by měli velké množství suplovaných hodin 
a hrozilo by jim mnohem větší riziko nákazy. 
Vaše povzbuzující e-maily nám velmi pomohly se s danou situací poprat co nejlépe. Ani pro nás, pedagogy, tyto 
nenadálé situace nejsou příjemné. 
 
Všichni se moc opatrujte a v případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. 
 
 
          
 

Vedení školy 


