Vážení rodiče,
ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 se budou žáci po příchodu do školy testovat na Covid-19. Testovat se nemusí žáci,
kteří doloží jedno z následujících potvrzení:
a) o prodělané nemoci, pokud od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní
b) o očkování za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu
c) o absolvování RT-PCR testu v odběrovém místě s negativním výsledkem, který nebude starší 72 hodin
d) o absolvování rychlého antigenního testu v odběrovém místě s negativním výsledkem, který nebude starší 24
hodin
Tato skutečnost musí být doložena třídnímu učiteli potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře, v
listinné či elektronické podobě (např. ofocením SMS o pozitivním PCR testu).

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit pouze za předpokladu neustále nasazené
ochrany úst a nosu.

Testování pro 1. ročník
Všichni žáci přijdou do školy ve standardním času.
Chlapce po příchodu do školy usadí pracovník školy ve školní jídelně tak, aby mezi nimi byly dodrženy předepsané
rozestupy. Po cca 15 minutách je pracovník převede do tříd, kde se mezitím otestovala děvčata. Družinové děti se
otestují po příchodu do školy v družině.
Testování pro 2. až 9. ročník
Družinové děti se otestují po příchodu do školy v družině.
Chlapci přijdou do školy až v 8.10 hod. Pokud byste s tím měli problém, kontaktujte prosím svého třídního učitele.
Děvčata přijdou v normálním čase. Důvodem je povinnost před otestováním udržet děti v předepsaných
rozestupech. Testování bude probíhat v kmenových třídách.
Pro třídy, které jsou daný den v karanténě, platí, že žáci, kteří mohou chodit do školy, se nebudou dělit na chlapce a
dívky a přijdou všichni ve standardním času. Ti, kteří do školy chodit nemohou, se otestují první den po příchodu do
školy.
Pokud se bude chtít některý zákonný zástupce žáka 1. až 3. ročníku účastnit testování, může tak učinit. V takovém
případě proběhne testování ve školní jídelně, kam budou rodiče s dětmi přicházet vchodem u školní jídelny.
Pokud zákonní zástupci nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si svůj test, bude jim to
umožněno za následujících podmínek:
rodič si test opatří na vlastní náklady,
test bude na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testupro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ ),
minimálně jeden den před testováním rodič kontaktuje svého třídního učitele a seznámí ho s návodem k
použití, který mu zašle v elektronické podobě,
i v tomto případě se bude dítě testovat ve škole.
Co se stane, když bude žák pozitivní?
Škola bude ihned telefonicky kontaktovat zákonného zástupce. Proto vás prosíme, abyste byli v průběhu první
vyučovací hodiny k dispozici na vámi poskytnutých telefonních číslech.

Žák bude izolován od ostatních osob do izolační místnosti, kde bude pod dohledem určeného pracovníka. Škola vydá
zákonnému zástupci potvrzení o tom, že jeho dítě bylo pozitivně testováno a poučí ho o dalších krocích. O dalším
postupu rozhodne KHS.
Ochrana dýchacích cest a hygiena
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem,
popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty. Pro žáky
základní školy je kromě respirátoru možné použít též roušku nebo obdobný prostředek splňující ČSN EN 14683+AC.
Ochranu dýchacích cest je možné sejmout při konzumaci jídla a při výuce ve třídě, kdy jsou žáci usazeni v lavicích
nebo při tělesné výchově.
Z povinnosti zakrývat dýchací cesty jsou vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a
kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto zákazu, dále osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen
ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou
však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském
potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít
nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
Testy a návod
Letáky a návody k používaným testům najdete zde: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-veskole/#dalsi-materialy-pro-skoly
Žádáme zákonné zástupce, aby neposílali do školy žáky vykazují příznaky infekčního onemocnění, pokud nejsou
projevem chronického onemocnění.

Vedení školy

