
DŮLEŽITÉ INFORMACE  

platné od 13. prosince  2021 

 
Vážení rodiče, 

 

v pátek 10. prosince v 15,30 jsem obdržela informaci od Krajské 

hygienické stanice Mgr. Eva Kwiecienová 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 

se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19 

501 01 Hradec Králové 

o potvrzeném pozitivním výsledku Covid v naší škole.  Jedná se pro nás 

všechny nelehkou situaci, kterou jsme nuceni řešit podle povinného 

postupu KHS. Proto, prosím, sledujte v následujícím textu oznámení a 

výzvu rodičům pro období školního provozu 13 .- 22.12. 2021. 

 

Od pondělí 13.12. ( včetně úterý 14.12.) je nařízena karanténa pro 

žáky 3.roč.- všichni doma - do školy v pondělí pouze negativní PCR test 

diagnostikovaný přes tento víkend. Online výuka v režii třídní uč. Klárky.( 

budou rozeslány pokyny mailem dětem i rodičům). Rodiče žáků 3.roč. 

budou zřejmě trasováni KHS. Zmiňte, prosím, testování PCR středa 

15.12. již rezervované nemocnicí Náchod přímo ve škole. Rodiče při 

karanténě mají nárok na ošetřovné max. 9 kalendářních dnů. 

https://www.cssz.cz/-/osetrovne-v-dobe-podzimnich-prazdnin-

reditelskeho-volna-nebo-v-souvislosti-s-karantenou 

Potvrzení budu vydávat a elektronicky rozesílat rodičům v úterý 14.12.  

pro žáky 3.roč.  

Ostatní děti MŠ  i ZŠ výuka pro zdravé děti  bez příznaku jakéhokoliv 

onemocnění podle rozvrhu.  

 

Středa 15.12. jsou objednány do školy PCR slinné a výtěrové testy 

provedené pracovnicí nemocnice Náchod. Testovat se budu všichni 

žáci ZŠ  v ten den přítomi a žáci 3.roč. Testovat lze i rodiče na základě 

vyplněného formuláře. Jedná se o přihlašovací formulář nemocnice 

Náchod, který nám byl zaslána k vyplnění pro děti MŠ  i pro všechny 

ostatní děti a rodiče.  

https://www.cssz.cz/-/osetrovne-v-dobe-podzimnich-prazdnin-reditelskeho-volna-nebo-v-souvislosti-s-karantenou
https://www.cssz.cz/-/osetrovne-v-dobe-podzimnich-prazdnin-reditelskeho-volna-nebo-v-souvislosti-s-karantenou
https://oblastni-nemocnice-nachod-a-s.reenio.cz/cs/#/term/P355395/2021-12-15;viewMode=day


Prosíme všechny rodiče o důkladné vyplnění pro dítě, popř. i sebe. 

Vyplněním bude zařazení do bezplatného testování PCR ve škole.  

https://oblastni-nemocnice-nachod-a-

s.reenio.cz/cs/#/term/P355395/2021-12-15;viewMode=day 

 

 

Organizace testování -  7, 30 - 9, 00 v tělocvičně, vstup pouze s 

respirátorem.  Výsledky mají být známy do večera. Děti s negativním 

výsledkem mohou do běžného provozu ve čtvrtek i pátek 17.12. 

  

Pátek 17.12. ukončení běžného provozu v MŠ  i ZŠ.  

Od pondělí 20.12. - 22.12. bude v provozu pouze zajišťovací 

Předvánoční škola/ka pro nutné případy rodičů, kteří nemají možnost 

hlídání ( bez výuky - pouze předvánoční program). Na zařazení dítěte do 

tohoto programu je nutný negativní PCR  test buď provedený školou 

15.12. nebo v dalších dnech. Starší testy se neuznávají. 

Do předvánoční školy bude žák zařazen na základě negativního PCR 

testu a přihlášky rodičů s uvedením ranního nástupu a odchodu. 

Pro žáky přítomné ve škole 22.12. bude provedeno ještě antigenní 

testování ve škole - všichni přítomní MŠ i ZŠ. 

 

Věřím, že přes svátky se situace uklidní a provoz od 3. ledna  2022 bude 

již s co nejmenšími problémy. 

 

děkuji za pochopení 

Lenka Soumarová  
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