Vážení rodiče,
zveřejňuji výtah z informací zaslaný MŠMT datovou schránkou (DS) 20. 11. 2021
Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování
se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum
konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování
první vyučovací den v týdnu.
• Pravidla pro testování zůstávají stále stejná, nadále se testování týká pouze přípravných tříd, základních,
středních škol a konzervatoří.
•

•

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném
očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu
na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného
v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit,
ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole
a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd.). Speciální podmínky se musí dodržovat do doby
platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování.

Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.
Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později,
provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Další informace k testování žáků obdrželi třídní učitelé.

Dále, jsme zpřísnili interní organizaci výuky tak, aby docházelo k co nejmenšímu setkávání tříd i oddělení
družin.
Chceme tak omezit možnost ukládání karantény pro celé třídní kolektivy či dokonce celé školy.
Vyhodnocení situace a nařízení karantény provádí pouze KHS Středočeského kraje.
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