Informace o testování žáků antigenními ve škole
Žáci se budou pravidelně testovat samotestovacími neinvazivními AG testy.
Testování bude probíhat v kmenových třídách za dodržení hygienických podmínek.
Před prvním testováním budou žáci poučeni o postupu provedení testu a bude jim puštěno
instruktážní video.
Toto video naleznete na adrese: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
Doporučujeme video s dětmi zhlédnout ještě před nástupem do školy.
Ve třídě bude přítomen pedagog a asistent pedagoga, kteří žákům s provedením testu
pomohou.
Pokud bude mít zákonný zástupce, popřípadě jiná osoba jím pověřená (je nutné mít souhlas
zákonného zástupce), zájem účastnit se testování svého dítěte, bude vpuštěn za přísných
hygienických podmínek do speciální místnosti, kde provede dítěti test, a poté školu opustí.
Tuto možnost mají pouze rodiče žáků PT a 1. - 3. tříd. Pokud máte zájem být u testování
přítomni, je nutné se nahlásit třídnímuučiteli do 9. 4. 2021 do 10:00 hodin.
Pokud žák využívá ranní školní družinu, testování proběhne přímo v družině. Žák
s negativním výsledkem se již testování se svou kmenovou třídou neúčastní.
V případě pozitivního výsledku testu žáka bude rodič ihned telefonicky informován. Žák
bude umístěn do izolace a rodič je povinen si jej neprodleně vyzvednout.
Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek AG nebo PCR testů, které
nejsou starší4 8 hodin a byly provedené na odběrovém místě.
Testování se neprovádí také u žáků, kteří prodělali onemocnění Covid-19 a neuplynulo více
než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost je nutné doložit
zprávou z laboratoře nebo lékařskou zprávou. Potvrzení zašlete emailem třídnímu učiteli
do pátku 9. 4. 2021do 10:00 hodin nebo jej předejte v tištěné podobě při nástupu Vašeho
dítěte na prezenční výuku.
Žáci, kteří se neúčastní testování z důvodu absence, budou testováni ihned po příchodu do
školy.
Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno, a věříme, že to společně s Vámi zvládneme.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Jana Wericha

