
 

                                                                                                                                              V Praze dne 7. 4. 2021 
 
 
Vážení rodiče, 
 
jak jste jistě již zaznamenali, od pondělí 12. 4. 2021 bude Základní škola Zahrádka opět otevřená 
pro své žáky. Podmínkou osobní přítomnosti dětí ve škole je jejich testování. Tato povinnost je 
stanovena Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, č. j. MZDR 14592/2021-3 ze 
dne 6. dubna 2021.  
 
Testování se bude provádět 2x týdně, a to neinvazivními antigenními testy. Předpokládáme, že 
jej zajistí pracovníci školy a Integračního centra – v tom případě Vás požádáme o udělení 
souhlasu (formulář dostanete při první návštěvě školy). Pokud si budete přát testy provádět 
sami, žádáme o sdělení výsledku ihned po testu a o zaslání fotografie výsledku třídnímu učiteli či 
vedoucímu pokoje. Škola má následně povinnost souhrnné anonymizované výsledky testu 
nahlásit do centrální aplikace.  
 
Povinnost testování mají i zaměstnanci školy – ve stejné četnosti jako žáci. Zároveň je většina 
pracovníků jak školy, tak Integračního centra již naočkovaná, čímž se snažíme eliminovat riziko 
případné nákazy na minimum. 
 
V té souvislosti bych Vás ráda opět požádala, abyste v případě, že Vaše dítě vykazuje jakékoliv 
známky onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma…) zůstali s dítětem v domácím prostředí.  
 
Z hlediska organizace výuky a denního režimu se vracíme k situaci před zavřením škol na 
začátku března. Žáci budou v homogenních skupinách ve svých třídách, resp. v pokojích, kde 
bude probíhat i odpolední program. Ve všech prostorách se v rámci možností pravidelně větrá, 
až to umožní počasí, budeme s dětmi co nejvíc venku. Děti budou mít jak společné aktivity v 
rámci svých skupin, tak i individuální vzdělávání a terapie.  V případě výskytu onemocnění covid-
19 u některého žáka či dospělé osoby ze třídy či pokoje Vašeho dítěte Vás budeme informovat a i 
nadále se budeme řídit nastavenými (a osvědčenými) pravidly. 
 
Těšíme se na Vaše děti a pevně věříme, že se situace už nezhorší a budeme se setkávat tak, jak 
jsme byli zvyklí.  
 
S pozdravem a přáním krásných jarních dnů 
                                                                                                                     Mgr. Dagmar Rosecká 
                                                                                                                            ředitelka školy 
 
 
          
 
 
 
 

 


