Změna v testování žáků ZŠ a MŠ Tovačov od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,
v pondělí 19. 4. 2021 jsem poslal ministru školství otevřený dopis s žádostí o zastavení
nesmyslného testování žáků v našich školách. Do dnešního dne jsem žádnou odpověď
neobdržel a čekat na nějakou reakci již ani nechci. Vládní chaos s testováním v našich školách
se nadále stupňuje a naše škola se již dále na testování nekvalitními antigenními testy vašich
dětí nechce podílet.
S platností od pondělí 3. 5. 2021 přejdeme na testování kvalitními PCR testy ze slin. Děti si je
bez problémů zvládnou udělat samy. Instruktážní video přikládám. Testovat se bude pouze 1x
týdně prozatím v pondělí 1. vyučovací hodinu. Platná vládní nařízení nám tento krok umožňují.
(Zvažujeme i variantu testování v pátek odpoledne pro žáky, kteří by měli nastoupit do školy
od pondělí následujícího týdne). Se zřizovatelem školy městem Tovačov jsme se dohodli na
úhradě nákladů na pořízení PCR testů. Z toho vyplývá, že rodiče našich žáků se na financování
sice nákladnějších, ale výrazně kvalitnějších testů nijak podílet nebudou.
Odběry ze slin nám bude zpracovávat certifikovaná laboratoř. Pokud bude některé z dětí
testované třídy pozitivní, obdrží jeho zákonný zástupce sms zprávu a následně bude kontaktovat
lékaře svého dítěte. O dalším postupu ve třídě, kde byl pozitivní test, rozhodne příslušná
hygienická stanice. Při negativních výsledcích testování bude v dané třídě probíhat celý týden
prezenční výuka a další testování již nebude nutné.
V čase 30 minut před vlastním testem je nezbytné myslet na to, že děti nesmí pít, jíst, žvýkat
žvýkačku a ani užívat léky.
Nespornou výhodou tohoto způsobu testování je i to, že se může vaše dítě s negativním
výsledkem testu zúčastnit všech povolených aktivit a žádný jiný test po dobu následujícího
týdne nebude potřebovat.
Naše škola bude i nadále usilovat o změnu mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví
týkajícího se nošení roušek u žáků ve výuce. Jsme přesvědčeni o tom, že by tuto povinnost děti
otestované kvalitními PCR testy mít neměly.
Výše uvedené testování se nebude týkat dětí, které navštěvují naši mateřskou školu.
Předpokládáme, že se mateřské školy od 10. 5. 2021 otevřou pro všechny děti a povinnost jejich
testování bude tímto krokem zcela ukončena.
Závěrem mi ještě dovolte poděkovat všem, kteří naší škole vyjádřili podporu po přečtení
otevřeného dopisu adresovanému ministru školství. Tolik pozitivních reakcí jsme opravdu
nečekali. Velmi si toho vážíme.
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