Vážení rodiče, milí žáci,
opět je mojí povinností Vás upozornit na skutečnost, že na základě Mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN a zaslaných pokynů
z Ministerstva školství ze dne 31. 12. 2021 k testování žáků v základních školách bude mimo
jiné na naší škole realizováno následující:
- od 3. do 16. ledna 2022 se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek,
Pozn: Pokud je některý z žáků pozitivně testovaný v rámci čtvrtečního antigenního testování,
nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni
spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivně testovaný obdrží
negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření –
nošení roušky, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou
oddělené od dalších žáků………atd.
- od 17. ledna 2022 probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí,
- pokud nebude žák ve škole přítomný ve dnech pravidelného testování, bude testován v den
příchodu do školy.
Testování se tentokrát týká všech žáků i zaměstnanců školy, jak neočkovaných, tak
očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc.
Pravidla pro testování zůstávají stále stejná.
Pozitivně testovaný žák musí být dle pokynů z KHS izolován, a pokud to situace umožní,
poslán domů, poté se zákonnými zástupci na PCR test.
V příloze najdete podrobné informace k výše uvedeným skutečnostem.
Chtěl bych Vás v tomto případě požádat o součinnost pří případném odchodu Vašeho,
případně pozitivně testovaného, dítěte ze školy, abychom ho nemuseli držet v izolační
místnosti třeba celý den. Může se tedy stát, že ve dnech testování žáků s Vámi budeme
telefonicky řešit odchod Vašeho dítěte ze školy.
Jakékoliv další informace k výše uvedenému získáte od třídních učitelů Vašich žáků, případně
se obraťte se svými dotazy na vedení školy.

Děkuji předem za pochopení a za případnou spolupráci, které věřím nebude zapotřebí.
Martin Straka, ředitel školy

