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STRANA 1 

Vážení rodiče, zákonní zástupci. 

 

Organizace výuky ve škole vašich dětí probíhá od pondělí 12. 4. 2021 takto: 

 

12. 4. 2021 nastupují k prezenční výuce tyto třídy:  

 Př. tř., 1.B, 2.A, 3. B, 4.A, 5.A                                                  

12. 4. 2021 zůstávají doma a vzdělávají se distančně tyto třídy:  

 1.A, 2.B, 3.A, 4.B, 5.B, 5.C 

 

19. 4. 2021 nastupují k prezenční výuce tyto třídy: 

 Př. tř., 1. A, 2. B, 3. A, 4. B, 5. B, 5. C 

19. 4. 2021 zůstávají doma a vzdělávají se distančně tyto třídy: 

 1.B, 2.A, 3.B, 4.A, 5.A  

 

Testování žáků probíhá ve třídách vždy v pondělí a ve čtvrtek v 8:00 hod. V prvních 
třídách za asistence lékařky, třídní učitelky, určených asistentů a možné asistence rodičů. 
V ostatních třídách povede testování třídní učitelka, pomáhat budou určení asistenti a 
případně rodiče. Testováni nebudou žáci, kteří prodělali COVID 19 a neuplynulo více než 
90 dnů od RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost rodič doloží potvrzením 
od lékaře, nebo zprávou z laboratoře třídnímu učiteli, nejlépe v předstihu. (Toto se týká 
i dospělých žádajících o přítomnost u testování, lze předložit i certifikát MZČR o 
provedeném očkování). 

Pokud se rodiče (zákonní zástupci) chtějí účastnit testování dětí, jsou povinni předložit 
doklad o negativním testu, nebo se otestovat zakoupeným testem ve vyhrazeném 
prostoru před školou. Tito zájemci budou po evidenci vpuštěni do školy s respirátorem 
FFP2 NR. Zde si na vyhrazeném místě vydezinfikují ruce a zúčastní se testování dětí. 

Vyzývám vás k rozumnému jednání, k minimálnímu využití této možnosti. Příliš velké 
množství lidí ve třídě může naopak celý proces narušit. Věřte, naším zájmem je, klidný, 
bezpečný průběh testování. Vaše děti, naši žáci jsou šikovní a vše hravě zvládnou. 
Vytvořili jsme bezpečné prostředí, ve kterém se nikdo nemusí testování bát.  

tel:+420374790288
mailto:sekretariat@zsbor.cz
https://zsbor.cz/


374 790 288 sekretariat@zsbor.cz Základní škola Bor, okres Tachov, 
příspěvková organizace 

Školní 440,  348 02 Bor 

zsbor.cz 

STRANA 2 

Žádám vás, věřte nám, podpořte nás. S dětmi vše v předstihu proberte, nestrašte je, 
nediskutujte před nimi negativně o nástupu do školy a o testování. Trénujte doma odběr 
z nosu. Posílám odkaz na stránky, kde je vše podrobně vysvětleno: 
https://testovani.edu.cz/pro-rodice.  

Na OnLine schůzkách komunikujte s učiteli. Máte-li dotazy, zde je moje  t. č. 702 197 737. 

Sledujte stránky školy, zúčastněte se OnLine, ptejte se, a hlavně  pomáhejte nám 
vytvářet klidné, bezpečné pozitivní   prostředí. Všem vám děkuji za dosavadní i budoucí 
spolupráci. 

Prohlídněte si s dětmi instruktážní video Testování žáků - YouTube 

Krásný den       
Daniel Koblen, ř.š. 
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