Vážení rodiče,
zdravím vás na konci prázdnin a posílám vám první stručnou informaci k novému školnímu
roku. Podrobnější informace budou ještě zaslány později.
Nová pravidla pro testování žáků jsou nastavena pouze do 10. září, a když testování dopadne
dobře, v což všichni doufáme, tak další již nebude.
Opět jsme zajistili testování PCR ze slin, proto se naši žáci budou testovat pouze dvakrát – 1.
září a 6. září. Pokud by některý žák nebyl v tyto dny ve škole, bude otestován ihned po
příchodu do školy následující den antigenním testem. Tito žáci se však musí testovat navíc
ještě 9. září.
Je opravdu důležité, aby se všichni žáci otestovali PCR testem. Tento test dává smysl – je
přesný a ukáže nám, že nemáme mezi žáky žádný problém (doufáme v to). Od 13. září potom
můžeme mít plnohodnotnou normální výuku všech předmětů, včetně dělení žáků do skupin.
Testovat se nemusí žáci, kteří jsou očkováni nebo prodělali Covid před méně, jak 180 dny –
musí být doloženo pozitivním testem z laboratoře. Třídní učitelé vás proto osloví s dotazem
na aktuální stav (informace z jara již nejsou aktuální).
Ohledně nošení roušek jsou pravidla nastavena tak, že roušky musí žáci i učitelé nosit ve
společných prostorách – chodby, WC, jídelna atd. Ve třídách je mít nemusí.
To však neplatí pro žáky, kteří se odmítnou testovat. Ti musí mít nasazenou roušku po celý
čas pobytu ve škole (včetně např. školní družiny).
Školní družina bude od 1. září v provozu pro všechny přihlášené žáky.
Když to shrnu, tak testování není povinné, ale žáci, kteří se odmítnou testovat, musí mít po
celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku nebo respirátor. Pravidla jsou nastavena pouze
do 10. září. Když dopadnou první dva testy dobře, může škola od 13. září prakticky normálně
učit a fungovat. Mohlo by být zrušeno i nošení roušek ve společných prostorách. I kdyby
zůstalo ještě nějaký čas zachováno, je to podle mne akceptovatelné - na chodbách při
přesunech stráví žáci minimum času, nijak je to neomezí v saturaci kyslíkem.
Testování ve škole 1. 9. je možné nahradit testem z odběrového místa, který však nesmí být
starší, než 31. 8. – negativní výsledek je nutné předložit. Nedává to však žádný smysl. Námi
používané PCR testy ze slin jsou profesionální – používá je např. nemocnice U Sv. Anny (byl
jsem tam o prázdninách). Lepší důkaz o jejich kvalitě a bezpečnosti nemůže být.
Vážení rodiče, moc si přejeme normálně učit a hlavně učit všechny žáky. Děláme pro to
maximum. Pomozte nám v tom prosím tím, že se všichni žáci dvakrát otestují PCR testem ze
slin a tím, že do 10. září budeme dodržovat stanovaná pravidla, ať si o nich myslíme cokoliv.
Dopředu vám za to děkuji. Podrobnější organizační informace zašlu později.
Přeji vašim dětem úspěšný školní rok a jsem s pozdravem
Petr Křivka
ředitel školy

