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Testování žáků, ŠD - IZS 
 

Žáci Základní školy Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice budou 
testováni LEPU testem - https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20 
 
Testování za přítomnosti zákonného zástupce žáka (dle předchozí domluvy s třídním 
učitelem): 
Zákonný zástupce se společně s žákem dostaví na pozemek školy – do dvora, v čase 7:40 
hod. 
žáci + zákonní zástupci třída 2.A, 3.A - testování v malé tělocvičně (dle instrukcí pověřeného 
pracovníka) 
žáci + zákonní zástupci třída 1.A - testování v dílně (dle instrukcí pověřeného pracovníka) 
  
Pro žáky, kteří půjdou 19.4.2021 do školy bez zákonných zástupců se nic nemění. Platí čas 
srazu 7:45 hod. a místo podle třídy (přehled uveden v informacích Provoz školy od 
12.4.2021). 
Žáci navštěvující ranní ŠD budou testováni tam a v 7:45 hod. převedeni vychovatelkou do 
tříd. 
 
 
Výjimky z testování: 

 Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou 

starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

 Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 

izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více 

než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí 

osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle 

harmonogramu školy. 

o Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či 

elektronické podobě 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.zskjerabka-rce.cz/
https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20


Školní družina pro děti rodičů IZS: 
 
Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je 
mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v 
týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.  
 
DŮLEŽITÉ: 
Žádáme zákonné zástupce, kteří využijí ŠD IZS, aby tuto skutečnost obratem oznámili 
zprávou na rita.vysoka@zskjerabka-rce.cz. 
Uveďte následující údaje: 

 jméno žáka, třída žáka 

 vybraná profese zákonného zástupce (dle pokynů mimořádného opatření MZd). 

V případě, že žák není v současné době do ŠD přihlášen, je třeba tak učinit. Přihlášku do ŠD 
lze stáhnout z webových stránek školy.   
Přihlášku odevzdá zákonný zástupce při první návštěvě ŠD vychovatelce. 
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