
Vážení rodiče, 

testování dětí naší školy v tomto týdnu - 12. a 15. dubna 2021 -  proběhlo naprosto bez problémů, zvládly 
to všechny děti (včetně předškoláků a prvňáčků), zvládli jsme to i my dospělí.  

Testování prokázalo pozitivitu u jednoho žáka, z dospělých nebyl pozitivní nikdo. 

 V pondělí 19.4.2021 se budou testovat děti starší (od 3. do 5. tříd). Rodiče ani děti nemusíte mít 
z testování žádné obavy. Doporučení od rodičů mladších dětí: Vyzkoušejte si doma z kraje nosu výtěr 
malou ušní tyčinkou. 

Pro všechny třídy máme připraveny jejich testovací místnosti, ve kterých se test bude 2x týdně provádět. 
Používáme testy Covid testy LEPU medical. 

V případě pozitivního výsledku třídní učitel okamžitě informuje rodiče. Žák zůstává s dospělým v testovací 
místnosti do příchodu rodičů.  

Pokud rodiče zvolí možnost odchodu dítěte ze školy bez jejich doprovodu, je třeba zaslat souhlas rodičů se 
samostatným odchodem dítěte ze školy třídnímu učiteli - email. Návrh textu: 

Souhlasím se samostatným odchodem  syna/dcery …………….……………………………………..žáka/žákyně…………..třídy 

 ze školy z důvodu pozitivního testu na Covid 19. 

Přebírám za své dítě odpovědnost. 

Dne: ……………………….. Čas: …………………………………..          Zákonný zástupce: ……………………………………………………. 

Dítě, které nebude testováno, nemůže se účastnit prezenční výuky, bude se vzdělávat doma dle zadaného 
učiva na webu třídy. 

Nemusí se testovat: 

 žák, který přinese potvrzení o absolvování testu nejpozději před 48 hodinami 

 žák, který přinese potvrzení (od lékaře, hygienické stanice, odběrového místa …, nestačí potvrzení  
            od rodičů), že nemoc prodělal, platnost 90 dnů, v této době nemusí být testován 
 
Žáci i dospělí po celý den mají povinnost mít zakrytá ústa i nos (dospělý/respirátor, žák/chirurgická 
rouška). Žák by denně měl mít s sebou ve škole 2 roušky, jejich výměna je dětem od dospělého 
připomínána. Ve škole máme k dispozici – ze státních zdrojů – roušky, které v případě nutnosti dětem 
poskytneme. 
 
Na základě žádosti rodičů – pracovníků v IZS je od 19.4.2021 zřízena skupina žáků, kteří budou v době 
jejich distanční výuky zadanou práci samostatně plnit ve škole pod dohledem pedagogického pracovníka. 
Tito žáci budou také testováni 2x týdně. 
 
 


