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 Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a 
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  181 00 Praha 8 – Troja 
 

 
Praha 14. 5. 2021       naše zn.: 56/2021-Bu/A.4. 
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Informace ředitelky školy k výuce v termínu od 17. 5. 2021 

 
V návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. 5. 2021, vydání informací MŠMT po tomto 
jednání a vydání nových mimořádných opatření MZDR bude provoz v ZŠ Mazurská, 
Praha 8, Svídnická 1a od 17. 5. 2021 následující. 
 

 
1. Výuka od 17. 5. 2021  
 
Prezenčně ve škole všechny třídy 1. i 2. stupně bez rotace. 

Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu hodin. 

Ruší se povinnost homogenity tříd a skupin.  

 
 
2. Základní informace k testování žáků 
 
Testování je i nadále povinné.  
 
Uskuteční se vždy v 1. vyučovací hodině u žáků 1. i 2. stupně 1x týdně první den při 
příchodu do školy (obvykle v pondělí).  
 
Možné varianty testování: 
 

a) samoodběrem žákem (ve třídě), 
b) s asistencí rodiče, aby jim zejména při prvním testování také pomohl a byl jim oporou, 
c) potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu (ne starší 48 hodin), který byl 

proveden poskytovatelem zdravotních služeb (odběrové místo), 
d) potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu z certifikovaného pracoviště; tento test 

má platnost týden (předložen v pondělí – z víkendu – nahradí oba antigenní testy v 
týdnu ve škole). 

 

Možné varianty netestování: 
 

a) 90 dní od data zjištění pozitivního testu na COVID – 19, 
b) žáci, kteří se prezenční výuky nezúčastní (škola neposkytuje distanční vzdělávání, 

poskytuje pouze podporu formou zadávání úkolů atp., absence bude omluvena). 
 
Další informace k testování 
 

 jde o neinvazivní antigenní formu,  
 každý žák, jemuž vyjde test pozitivní, bude ihned umístěn mimo ostatní žáky a rodiče 

si pro něj budou muset přijít a neprodleně řešit s jeho lékařem další postup, 
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 ostatní žáci i pedagog pokračují ve výuce, 
 bez otestování žák do školy nesmí, 
 pokud se žák nebude testovat a ani neuplatní možné varianty netestování, je 

z prezenční výuky omluven. 
 
 
3. Ochrana dýchacích cest 
  
V souladu s opatřením MZDR ČR mají žáci školy povinnost ve vnitřních prostorách školy 
i nadále nosit alespoň chirurgické roušky, případná doprovázející osoba a zaměstnanci 
školy mají povinnost v prostorách školy nosit respirátory. 
 
Při vycházce nebo pobytu ve venkovním areálu školy žák nebo zaměstnanec nemusí mít 
ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. 
 
 
4. Školní družina  
 
Provoz školní družiny se od 17. 5. vrací do běžného režimu od 6,30 hodin do 17,00 hodin.  

Ruší se povinnost homogenity oddělení a skupin. 

Vstup do ŠD je hlavním vchodem v čase nejpozději do 7,25 hodin. 

 
 
5. Školní jídelna, obědy v termínu od 17. 5. 2021 
 
Přihlášení žáci se stravují přímo ve školní jídelně za dodržování všech hygienických opatření 
(zvýšená hygienická opatření, odložení roušky pouze při konzumaci jídla, rozestupy mezi žáky, 
žáci nemohou čekat v jídelně, až se uvolní místo k sezení). 
 
 
6. Služba ve vrátnici školy 
 
Služba ve vrátnici školy je zajištěna každý den od 7,30 do 17,00 hodin.  
 
 
Tyto „Informace ředitelky školy k výuce v termínu od 17. 5. 2021“ nabývají platnosti a účinnosti 
dne 17. 5. 2021 a zároveň ruší platnost a účinnost pokynu „Informace ředitelky školy k výuce 
v termínu od 3. 5. 2021“. 
 
 
 

Mgr. Milada Bulirschová, v.r. 
ředitelka školy 

 

 


