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Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci školy,
dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví. Vyplývá z něj, že ve všech školách v České republice proběhne ve dnech
 listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19.
22. a 29.
Další preventivní testování se ve školách provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí.
Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první
vyučovací den v týdnu.
Testování se opět bude týkat i žáků naší základní školy.
Organizace testování bude stejná jako dosud.
Testovat se bude s frekvencí 1x týdně, vždy v pondělí, nebo první den příchodu žáka do školy,
pokud není v pondělí přítomen. Testování bude probíhat i v ranní družině.
Dále Vás chci informovat o jedné změně týkající se screeningového testování, informace
je v materiálu MŠMT, který škola obdržela včera 21. 11. 2021. Mimo jiné se zde uvádí:
„Mimořádné opatření pak také myslí i na případy, kdy jsou osoby z povinného nošení ochranného
prostředku vyjmuty. Testování samoodběrem představuje minimální zásah, který ale umožní naplnit
právo na vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví, obdobné pak platí i pro povinnost
nosit prostředek ochrany dýchacích cest. Je tedy legitimním požadavkem dětem a žákům,
které odmítají jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, neumožnit osobní
přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb, když by museli být společně ve škole
či školském zařízení s osobami, které se testování, případně povinnosti nosit prostředek ochrany
dýchacích cest, podrobili."
Z toho tedy vyplývá, že se testování musí podrobit všichni žáci školy.

Jinak platí vše, s čím jste už byli seznámeni v textu ze dne 8. 11. 2021 - Informace pro rodiče
o testování žáků 8. 11. a 15. 11. 2021.
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