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Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci školy, 

 
nejprve bych Vám všem chtěl poděkovat za spolupráci a vstřícnost při řešení absencí žáků 
a pedagogů školy.  
 
 
Nadále trvá pravidelné povinné pondělní testování, ale nastávají i níže uvedené změny, 
které se mohou týkat některých žáků a zaměstnanců. 

 
Od pondělí 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného 
testování zaměstnanců pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, 
uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-
CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. 

 
Pro tyto žáky a zaměstnance ZŠ platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR 
testu. Po tuto dobu nejsou povinni podrobovat se testování ve škole. Pro prokázání této 
skutečnosti je ale nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu, včetně data 
jeho podstoupení.  
 
Dále od 31. 1. 2022 žákům a zaměstnancům škol, u nichž od prvního pozitivního výsledku RT-PCR 
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet 
dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena 
karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. 

 
Prosím ty, kterých se výjimky týkají, dejte potvrzení o pozitivním PCR testu, včetně data 
jeho podstoupení, co nejdříve k dispozici svým třídním učitelům. Pokud nejsou ve škole, 
předejte potvrzení někomu ze zastupujících pedagogů nebo vedení školy.  
 
Ostatní pravidla a organizace testování zůstávají nadále stejná. 

 
 

Na závěr k situaci ve škole - postupně se během ledna 2022 zatím vystřídalo v karanténě 
15 tříd, některé opakovaně a postupně chybělo, opět i opakovaně, 34 zaměstnanců školy.  

 
V Praze dne 28. 1. 2022 

 
 
 
 
 
 

M. Záruba, ředitel školy  
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