VÁŽENÍ RODIČE, POSTUPUJTE PŘI ČTENÍ INFORMACÍ PODLE TOHO, DO JAKÉ SKUPINY PATŘÍTE

JSEM RODIČ, KTERÝ:
CHCE NECHAT OTESTOVAT DÍTĚ
PRO JEHO NÁVRAT K PREZENČNÍ VÝUCE
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ráno přivedete (pošlete) dítě do školy, vstup umožněn již od 7.30
hod.
podle pokynů pedagogických pracovníků přijdete k testovacímu
prostoru – místnosti;
proběhne otestování, u kterého můžete být přítomni i nápomocni
za dodržení přísných hygienických podmínek;
pedagogičtí pracovníci vykonávají pouze dohled nebo instruují
dítě, pomáhat u testování smí pouze na výslovný (písemný)
souhlas rodiče/zákonného zástupce;
podle výsledku testu půjde dítě do školy či domů;
testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek;
pokud dítě nebude ten den ve škole, bude otestováno v den
příchodu do školy;
v případě pozitivního výsledku obdrží dítě potvrzení o pozitivitě a
bude buď odvedeno zákonným zástupcem nebo ne něj počká;
dále jsou zákonní zástupci povinni tuto skutečnost oznámit lékaři,
který dál rozhodne o postupu;
žák se do školy vrací buď po negativním PCR testu nebo po
skončení povinné izolace (potvrzení o tomto vydá lékař);

•

děti při prezenční výuce musí mít respirátor nebo zdravotnickou
roušku (vhodné je 2-3 na výměnu v průběhu dne – nevztahuje se
jen na osoby, jejichž mentální schopnosti nebo aktuální duševní
stav neumožňuje jejich nošení;

•

i nadále se ve škole bude zachovávat homogenita skupin.

NECHCE NECHAT OTESTOVAT DÍTĚ
•
•
•
•

do školy s dítětem nechoďte;
jste povinni ho písemně omluvit s uvedením důvodu a od kdy, do
kdy omluva platí;
dítě nebude distančně vzděláváno;
bude vám poskytnuta podpora ve formě týdenní plánů.

Škola není povinna obhajovat rozhodnutí nadřízených
orgánů, absolvovat nekonečné nekonstruktivní
rozhovory. Pokud nesouhlasíte s vládními opatřeními či
nařízeními, obraťte se na informační linky MŠMT ČR
nebo MZ ČR.
Podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT –
odkaz:
https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12dubna-2021
TESTOVÁNÍ SE NEPROVÁDÍ U OSOB, KTERÉ
V UPLYNULÝCH 90 DNECH PROKAZATELNĚ
PRODĚLALI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NEBO
KTERÉ MAJÍ NAOČKOVÁNU VÍCE NEŽ 14 DNÍ
JIŽ DRUHOU VAKCÍNU.

