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Informace k testování žáků
Milí rodičové,
chtěli bychom se s Vámi podělit o informace k chystanému testování na Covid-19 od
12. dubna 2021.
Bezpečnost našich žáků (zdravotní, fyzická i psychická) je pro nás naprostou
prioritou. Uděláme tedy všechno proto, aby testování Vašich dětí proběhlo pohodlně
a bezpečně:
1. Budeme používat neinvazivní antigenní testy Singleclean, které jsme dostali
od MŠMT. Testovat budeme tzv. samoodběrem 2x týdně (vždy v pondělí a ve
čtvrtek). Testy s výtěrem z přední části nosu (cca 2cm) používáme i při
testování našich zaměstnanců a mají velmi pozitivní ohlas. Nejsou nepříjemné
ani bolestivé. Tento výtěr z nosu si budou žáci dělat sami nebo za asistence
rodičů (u žáků 1. - 3. ročníku). Tzn. že nikdo ze zaměstnanců naší školy
nebude dětem “šťárat” v nose. Věříme, že naprostá většina žáků samoodběr
zvládne, přítomní pedagogové budou připraveni žáky instruovat a dohlížet nad
správným provedením testu. Instruktážní video můžete zhlédnout tady:
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
2. Výjimku z testování v daných dnech mají děti, u kterých písemně doložíte:
a. absolvování nemoci Covid-19 v posledních 90 dnech,
b. jiný POC antigenní nebo PCR test mladší 48h.
3. Ministerstvo školství pro Vás dále připravilo manuál s informacemi o testování
a postupech, co se bude dít, pokud Vašemu dítěti vyjde pozitivní výsledek
testu. Manuál je ke stažení tady:
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf
4. Prosíme Vás, abyste byli k dispozici na telefonu vždy v pondělí a ve čtvrtek
dopoledne pro případ, že by Vašemu dítěti vyšel pozitivní test. Budeme Vám
volat a požádáme Vás, abyste si vyzvedli Vaše dítě ve škole, následně přes
Vašeho ošetřujícího lékaře absolvovali konfirmační PCR test a neprodleně
nám sdělili jeho výsledek. Žádat o vyzvednutí dítěte Vás budeme i v případě,
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že při čtvrtečním testování vyjde pozitivní test některému ze spolužáků ve
třídě.
5. Pokud byste chtěli pro testování Vašeho dítěte použít jiný antigenní test, např.
plivací nebo lízátkový, je to možné. Avšak za předpokladu, že samotný test
absolvuje Vaše dítě ve škole za Vaší asistence a zároveň to bude Vámi
zakoupený test certifikovaný Ministerstvem zdravotnictví pro laické testování
pořízený v běžné české prodejní síti (např. v lékárně). Seznam všech
schválených testů naleznete v tabulce tady:
https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
6. Žáci se budou testovat při jejich příchodu do školy a to:
a. v ranní družině při příchodu před 7:30
b. v tělocvičně po 7:30 za asistence rodičů
c. ve třídě 1. vyučovací hodinu bez asistence rodičů
d. v určené testovací místnosti mimo uvedené časy
7. Prosíme, abyste do školy neposílali děti s příznaky respiračních onemocnění
(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku,
bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). Pokud
jsou tyto příznaky způsobené jiným důvodem, je třeba jej písemně doložit
(např. zprávou lékaře).
8. Pokud se rozhodnete i přes všechny uvedené informace Vaše děti do školy
neposlat, předem omluvte jejich nepřítomnost u třídního učitele a následně
Vám bude zaslán týdenní plán učiva, kterému se budou žáci v prezenční
výuce věnovat.

Děkujeme Vám za pochopení v této komplikované době a přejeme všem zdravé a
slunečné dny.

S pozdravem,

Vedení ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina

