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                   30.4.2021 / 20.5.2021 
 

Testen SchülerInnen Mitteilung Eltern    
 
Testablauf SchülerInnen 
 

1. Bedingung für die Teilnahme am Präsenzunterricht  
 
Die SchülerInnen des 1. bis 5. Jahrgangs werden in ihrer Stammklasse von den 
Klassenvorständen getestet. Sie erhalten als Bestätigung über das negative Testergebnis ein 
Bändchen, das jeweils beim Eintritt in die Schule vorzuweisen ist.1 Die Videoanleitung zum 
Test finden Sie hier: https://www.goodtest.cz/videonavod    

 
Die SchülerInnen haben die Pflicht beim Betreten des Gebäudes das Bändchen als  Bestätigung 
in der Schule über das negative Testergebnis täglich vorzuweisen. 
 
SchülerInnen können auch einen eigenen Test von Covid Point vorweisen, der entweder am 
Samstag oder Sontag vor dem kommenden Montag erstellt wurde (der Test bis zum Freitag). 
 

2. Distanzunterricht 
 
SchülerInnen, die ein positives Ergebnis des Antigentests haben, dürfen nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen, ihre Eltern werden kontaktiert und der/die SchülerIn wird nach 
Hause geschickt. Diese SchülerInnnen müssen einen PCR Test machen zur Bestätigung des 
Ergebnisses des Antigentests. 
 
SchülerInnen, die keinen Test in der Schule machen wollen oder kein negatives Testergebnis 
vorweisen können, haben Distanzunterricht (ausschließlich Asynchronstunden).  
 
Die Corona-Selbsttests, die zuhause gemacht werden, werden nicht akzeptiert. 

 
3. Zeitschiene Testen 

 
Die SchülerInnen werden am Montag um 7:40 (1. + 2. Jg.), um 7:55 (3. Jg.), um 8:30 (4. - 5.Jg.) 
in den jeweiligen Klassenräumen getestet. Nach der Registrierung an der Pforte gehen die 
SchülerInnen mit den Klassenvorständen direkt in die Klassenräume zum Testen, erst danach 
in die Garderobe.  
 
Anmerkung: Im Stundenplan wird eine KV Stunde eingetragen. 
 
 
 

                                            
1 Es wurde die Richtlinie Eintritt in die Schule aktualisiert: 

Zur Sicherheit aller SchülerInnen und LehrerInnen werden die Eintrittsbedingungen (negatives 
Testergebnis) täglich vor Betreten des Gebäudes kontrolliert.  
 

https://www.goodtest.cz/videonavod
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4. Hausordnung 
 
Damit unnötige Wartezeiten beim Eingang vermieden werden, haben wir uns für die Variante 
„Bändchen“ entschieden, da es am einfachsten zu kontrollieren ist. Die ersten Versuche, die 
negativen Testergebnisse per Mobiltelefon vorzuweisen, haben zu langen Wartezeiten 
geführt. 
 
SchülerInnen, die das Bändchen nicht tragen wollen, können trotzdem am Unterricht 
teilnehmen, nachdem ihr Testergebnis an Hand der Listen individuell kontrolliert wurde.  
Diese SchülerInnen betreten das Gebäude  nicht über den Haupteingang, sondern 
versammeln sich zur Kontrolle in der Jidelna, mindestens 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn. 
 
Danke für Ihre Mitarbeit. 
 
Liebe Grüsse 
Isabella Haleš  
Jiří Bochez 
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30. 4. 2021 / 20 5. 2021 

 

Testování žákyň a žáků  –  sdělení rodičům    
 
Průběh testování  
 

1. Podmínky účasti na prezenční výuce 
 
Žákyně a žáci 1. až 5. ročníků budou testováni ve svých kmenových třídách pod dohledem 
třídních učitelů. Videonávod najdete zde:  https://www.goodtest.cz/videonavod 

 
Žáci/žákyně mají povinnost se při vstupu do budovy denně prokázat páskou, která slouží ve 
škole k potvrzení negativního výsledku testu.2 
 
Žáci/žákyně si můžou přinést také potvrzení o negativním testu z Covid Pointu vydaném 
v sobotu nebo neděli před následujícím pondělím (test je platný do pátku). 

 
2. Distanční výuka  

 
Žáci/žákyně, kteří budou mít pozitivní výsledek testu, se nemohou účastnit prezenční výuky 
a budou po oznámení rodičům odesláni/y domů. Musejí se nechat otestovat PCR testem pro 
potvrzení výsledku antigenního testu. 
 
Žákyně a žáci, kteří se nebudou chtít ve škole testovat nebo se nemohou prokázat potvrzením 
o negativním výsledku testu, se nesmějí účastnit prezenční výuky; pokračují nadále v distanční 
výuce (pouze asynchronní hodiny). 
 
Doma provedené Covid-testy nejsou akceptovány. 

 
3. Časový rozvrh testování: 

 
Žáci/žákyně budou testování v pondělky v 7:40 (1. + 2. ročník), v 7:55 (3. ročník) a v 8:30 (4. 
+ 5. ročník) v kmenových třídách. Po registraci na vrátnici jdou žáci/žákyně přímo do třídy, 
teprve poté do šaten. 
 
Poznámka: v rozvrhu hodin je zanesena třídnická hodina.  
 
 
 
 

 

                                            
2 Byla aktualizovaná Směrnice Vstup do školy: 

Z důvodu bezpečnosti všech studentů a učitelů jsou vstupní podmínky (negativní výsledek testu) denně 
kontrolovány před vstupem do budovy. 
 

https://www.goodtest.cz/videonavod
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4. Pořádek ve škole 
 
Abychom se vyhnuli zbytečným čekacím dobám u vchodu, rozhodli jsme se pro variantu 
„pásky na zápěstí“, protože je nejjednodušší ji zkontrolovat. První pokusy s předložením  
emailu o negativním výsledku testu pomocí mobilního telefonu vedly k dlouhým čekacím 
dobám u vchodu. 

 
Žáci/žákyně, kteří nechtějí nosit pásku, se mohou přesto výuky účastnit s tím, že jejich výsledek 
testu bude zkontrolován individuálně s pomocí seznamu. 
Tito žáci/žákyně nevstupují do budovy hlavním vchodem, ale shromáždí se ke kontrole v 
jídelně nejméně 15 minut před začátkem vyučování. 
 
Děkujeme za spolupráci. 
 
S přátelským pozdravem 
Isabella Haleš  
Jiří Bochez 
 
 


