
Vážení zákonní zástupci žáků naší školy, 

včera jste obdrželi pokyny k organizaci střídavé výuky od pondělí 12. 4. 2021.  

Aby to nebylo pouze o pokynech a nařízeních, považuji za vhodné oslovit vás tímto dopisem,             

ve kterém bych se pokusil některé věci vysvětlit. 

Chtěl bych zdůraznit, že chystané testování žáků prvního stupně ZŠ, kteří by se měli účastnit 

prezenční výuky, není v žádném případě povinné. Škola rodiče ani žáky k tomuto testování nenutí.  

Bude se jednat o samotestování, u kterého budou pracovníci školy vykonávat dohled a pomáhat 

s organizací a vyhodnocením testování. V žádném případě nebude žáky testovat nikdo ze 

zaměstnanců školy. Pro hladký průběh testování vás opět žádám o nastudování manuálu k testování, 

poučení dětí a zhlédnutí instruktážních materiálů. 

Je stanoveno závaznými normami, že prezenční výuky se mohou od pondělí 12. 4. 2021 účastnit 

pouze žáci, kteří nejeví příznaky onemocnění Covid – 19 a absolvují v našem případě antigenní test 

s negativním výsledkem. Stejně tak platí ustanovení o povinnosti nošení ochrany dýchacích cest 

v uzavřených budovách. V případě žáků jsou to minimálně chirurgické roušky, v případě dospělých 

osob jsou to respirátory. 

Tyto normy nevydává a nestanovuje škola, ani ředitel školy, ale instituce výkonné, případně zákonné 

moci. Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsou závazná jak pro školu, tak pro všechny občany 

České republiky. Proto bych vám chtěl sdělit, že škola nemůže postupovat v rozporu s těmito 

normami a je povinna tato ustanovení dodržovat. 

Posouzení, zda jsou tyto normy zákonné, ústavní, či oprávněné, ponechme na orgánech, které jsou 

k tomu kompetentní, nepřenášejme tuto odpovědnost na školu, potažmo jejího ředitele.  

Dle zpráv, které jsem od některých z vás obdržel, soudím, že někteří z rodičů s testováním dětí 

nesouhlasí.  Je pouze na vás, jak se rozhodnete, zda budete souhlasit s testováním dítěte, nebo zda si 

dítě ponecháte doma. Nepřítomnost žáka ve škole pak budete moci omluvit ze zdravotních důvodů. 

Žákům, kteří se z důvodů zdravotních, nebo z důvodu neabsolvování testování nebudou účastnit 

prezenční výuky dle stanoveného harmonogramu, umožníme po domluvě s vyučujícími off-line 

distanční způsob vzdělávání.  

Situace není jednoduchá pro nikoho z nás. Chtěl bych vás proto požádat o pochopení postupu školy a 

vstřícnost při řešení této oboustranně složité situace.   

 

S přáním pevného zdraví Miloš Hrůza, ředitel školy 

 

https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf

