Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace
a odloučené pracoviště Rumburk Náměstí Dobrovského

Vážení rodiče.
 Od 19. 4. 2021 začíná naše škola v testovat žáky na přítomnost viru
COVID-19 v rámci návratu k prezenční výuce na základě mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví. Testování se týká žáků a
zaměstnanců školy, kterým je umožněna osobní přítomnost ve škole.
 Testování proběhne vždy v PONDĚLÍ a ČTVRTEK. Pokud bude žák
nepřítomen, proběhne testování následující den.
 Jestli se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění
COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez
příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.
 Testovat se bude pomocí neinvazivních antigenních testů. Děti si vzorek
pro testování samy odeberou vatovou tyčinkou z přední části nosu
(nebolí to, je to jako šťourat se v nose) a počkají na výsledek. Při testování
bude přítomen třídní učitel, asistent pedagoga nebo vychovatel školní
družiny.
 Při testování žáků v naší škole je možná asistence rodiče! Prosím
informujte třídního učitele, pokud budete přítomni při testování svého
dítěte! Testování s rodičem bude probíhat k tomu zvláště určené
místnosti. Dospělá osoba musí mít na ústech respirátor.
 Výsledek testu NEGATIVNÍ – žák pokračuje ve výuce.
 Výsledek testu POZITVNÍ – žák nesmí pokračovat ve výuce, počká ve
vyhrazené místnosti s dozorem na příchod rodiče. Rodič kontaktuje
praktického lékaře dítěte a požádá o vystavení e-žádanky na provedení RTPCR testu ve zdravotnickém zařízení. Rodič neprodleně informuje školu o
výsledku PCR testu.
 KDO SE NEMUSÍ TESTOVAT – žák, který prodělal onemocnění COVID-19 a
neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem.
NUTNÉ ŠKOLE DOLOŽIT (zprávou lékaře či laboratoře).
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 Pokud se vaše dítě testování nezúčastní, nemůže se účastnit prezenčního
vzdělávání.
Vím, že situace je náročná pro všechny. Naším cílem je zajistit bezpečné
prostředí pro vaše děti, naše žáky. Pokud budete mít další dotazy, obraťte se na
třídní učitele nebo vedení školy. Věřím, že společně vše zvládneme. Přeji všem
hodně sil a pevné zdraví.

Mgr. Bc. Monika Kamenická
ředitelka školy

2

