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Lesu zdar, milí žáci, 

jak jste jistě zaregistrovali, příští týden pro Vás všechny opět začíná prezenční forma výuky dle rozvrhu, 

který máte umístěn v systému Bakaláři. 

K prezenční formě výuky Vám sděluji následující organizační záležitosti: 

 

1. Stravu budete mít Vy, kteří jste ve školní jídelně ke stravě přihlášeni, automaticky přihlášenou. 

Pokud si stravu potřebujete z nějakého důvodu odhlásit, proveďte toto již samostatně. 

2. Testování musíte absolvovat 1x týdně po příchodu do školského zařízení. 

Testování můžete nahradit prokázáním, že: 

- jsi absolvoval/a nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 

výsledkem, 

- jsi absolvoval/a nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s 

negativním výsledkem, 

- máš vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 

COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 

souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první 

dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, 

- jsi prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního 

testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 

neuplynulo více než 90 dní. 

 

Žáci ubytování na DM, kteří se přijedou v neděli ubytovat v odpoledních či večerních hodinách, budou 

testováni na příslušném DM. 
Žáci, kteří dojíždějí nebo jsou na privátě, budou otestováni v pondělí ráno v 6:45 hod. v prostoru 

školních šaten v budově školy (vchod pro žáky). 
Všichni ostatní žáci, kteří přes týden přijedou do školského zařízení během výuky, budou otestováni na 

DM Jungmannova. 
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Pro 1. - 3. ročník platí: 

Z výše uvedených organizačních důvodů nahlaste všichni své jméno, příjmení, třídu a den příjezdu do 

školského zařízení na email drozdova@slshranice.cz, a to do čtvrtku 20. 05. 2021. 

Pro maturanty platí: 

Maturanti, kteří se ubytují na DM, tento fakt také hlásí dle pokynů pro 1. – 3. ročník (jméno, příjmení, 

třídu a den příjezdu do školského zařízení na email drozdova@slshranice.cz, a to do čtvrtku 20. 05. 

2021). 

Maturanti, kteří nejsou ubytováni na DM (tzn. ti,  kteří přijedou k maturitní zkoušce z MAT a ČJL  do 

školy rovnou z domu), nahlásí také tuto skutečnost (jméno, příjmení, třídu, den a čas testování) na 

email drozdova@slshranice.cz, a to do čtvrtku 20. 05. 2021. Maturující z MAT a ČJL budou testováni 

v pondělí a úterý ráno od 7:00 hod. v Síni tradic (přízemí historické budovy). Maturanti z AJ budou 

testováni v Síni tradic od 12:00 hod. Paní Ing. Drozdová si Vás ve stanovenou dobu vyzvedne před 

hlavním vchodem do školy. 
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