
PŘÍCHOD DO ŠKOLY 

Ranní příchod ke škole v den testování - pondělí a čtvrtek 

A) Žák se bude testovat sám:  

- vchod z Korunovační ulice 

- v určený čas a místě setkání dle tabulky 

- celou skupinu dětí vyzvedává třídní učitel 
 

B) Žák se bude testovat za doprovodu třetí osoby (mohou se tak rozhodnout rodiče žáků PT až 

3. tříd, plus případné výjimky pro 4. a 5. ročníky): 

- vchod z ulice Sládkova 

- v určený čas dle tabulky (stejný jako pro vchod z Korunovační) 

- rodič vyčká před školou na pokyn ke vstupu, doprovodí dítě přes hřiště do tělocvičny, 

pomůže dítěti s testováním, ihned poté odchází žák do šatny, resp. do třídy a rodič ven 

z budovy školy, kde může vyčkat na event. zprávu o pozitivním výsledku testu (cca 15 min) 

- najednou se v tělocvičně může testovat pouze 10 žáků jedné třídy, ostatní budou muset 

vyčkat na hřišti či před školou 

 

Ranní příchod ke škole v úterý, středu a pátek 

A) Žáci, kteří jsou otestovaní: 

- vchod z Korunovační ulice 

- v určený čas a místě setkání dle tabulky 

- celou skupinu dětí vyzvedává třídní učitel 
 

B) Žák, který nebyl v den testování ve škole a přichází poprvé do školy: 

- vchod z ulice Sládkova 

- v určený čas dle tabulky (stejný jako pro vchod z Korunovační) 

- buď se otestuje sám za přítomnosti dozorující osoby v tělocvičně 

- nebo se bude testovat za doprovodu rodiče - vyčká na pokyn ke vstupu, doprovodí dítě přes 

hřiště do tělocvičny, pomůže dítěti s testování, ihned poté odchází žák do šatny, resp. třídy a 

rodič ven z budovy školy, kde může vyčkat na event. zprávu o pozitivním výsledku testu (cca 

15 min) 

 

Čas příchodu ke škole SUDÝ TÝDEN  
    

Stanoviště u školy 

Čas příchodu ke škole 

7:40 7:50 8:00 8:10 

ul. Korunovační - sraz u vchodu do budovy 1.B 5.C 3.B 3.C 

ul. Korunovační - sraz u oken školní družiny (pro 
rodiče event.: kraj budovy školy směrem k 

Letenskému nám.) 
4.C 5.B 4.B 2.B 


