
Informace pro zákonné zástupce našich žáků – od 1.9.2021 

 

1. Testování: pro ročníky 2.-9. v termínech 1., 6. a 9. září 2021; pro 1.ročníky – 2., 6. a 9. září 

2. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené 

očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.  K tomuto je nezbytné 

potvrzení. 

3. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa 

s potvrzením. 

4. Pokud ZZ odmítnou testování svého dítěte, musí žák nosit roušku po celou dobu ve škole, 

nezpívá a necvičí uvnitř, převlékají se a svačí s odstupem od ostatních osob a nesmí použít 

sprchy.  

5. Odmítnou-li ZZ nošení ochrany, musí žák zůstat na domácí výuce. Škola za těchto okolností 

distanční výuku neposkytuje. 

6. Pro testování v uvedených termínech vybrány antigenní testy zn. GENRUI. Toto platí pouze 

do 10.9.2021. Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze 

na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace. 

7. Testování ve školách je jen pro bezpříznakové osoby. Pokud se někdo necítí dobře, nebo má 

dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se 

obrátit na svého lékaře. 

8. Žák není automaticky omluven, omluvení musí být v souladu se školním řádem. 

9. Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení 

negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. 

10. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy 

pouze v případě, prokáže-li lékařským potvrzením, že netrpí infekční nemocí. 

11. Více na www.edu.cz 

 

 

Změny v Tarifu Pražské integrované dopravy, které nastaly od 1. srpna 2021  

Detailní přehled změn tarifu naleznou rodiče a žáci ZDE.  

• Ještě více než před změnami platí, že při pravidelném dojíždění do školy se vyplatí dlouhodobé 
kupony oproti krátkodobým jízdenkám.  

• Děti už mohou mít kupony jednoduše jako aplikaci v mobilu – na ten většinou dávají větší pozor než 
na papírovou lítačku a spíše ho neztratí. ZDE si aplikaci mohou stáhnout a koupit si na ni on-line 
kupony. 

• Stále platí, že žáci jezdí s 75% slevou a nárok na ni prokáží jednoduše buď občanským průkazem, 
průkazkou PID, potvrzeným žákovským průkazem, kartou ISIC nebo cestovním pasem. U žáků 
mladších 15 let stačí potvrzený žákovský průkaz. 
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