Na základě manuálu MŠMT (www.zshyskov.cz) zasíláme informace k návratu žáků do
školy a provádění testování PONDĚLÍ a ČTVRTEK.
RŠD vstup žáků pouze zadním vchodem, kde bude v šatně (TESTOVACÍ MÍSTNOST)
provedeno testování (možnost za dohledu ZZ). Žáci poté přejdou do učebny, kde vyčkají na
výsledky testu. V případě negativních výsledků pokračuje RŠD v učebně do 7.40 hod.

Nástup žáků 5. roč.:
7.30 - 7.40 hod. hlavním vchodem do šatny a do své třídy, kde bude následně provedeno
testování za dohledu třídní učitelky a 1 vychovatelky. Před 1. testováním budou všichni žáci
poučeni o BOZŽ a bude jim promítnuto video o testování LEPU RAPID.
Instruktážní video https://www.youtube.com/…e20 a ostatní informace k testování můžete najít na
stránce https://testovani.edu.cz/ .

.

Nástup žáků 4. A:
7.40 - 7.50 hod. hlavním vchodem do šatny a své třídy, kde bude následně provedeno
testování za dohledu třídní učitelky a 1 vychovatelky. Před 1. testováním budou všichni žáci
poučeni o BOZŽ a bude jim promítnuto video o testování LEPU RAPID.
Instruktážní video https://www.youtube.com/…e20 a ostatní informace k testování můžete najít na
stránce https://testovani.edu.cz/ .

Nástup žáků 2. roč.:
v 7.50 – 8.00 hod. hlavním vchodem bez asistence ZZ při očkování. do šatny a své třídy
nebo 1.roč., kde bude následně provedeno testování za dohledu třídní učitelky a 1
vychovatelky . Před 1.testováním budou všichni žáci poučeni o BOZŽ a bude jim promítnuto
video o testování LEPU RAPID.
Instruktážní video https://www.youtube.com/…e20 a ostatní informace k testování můžete najít na
stránce https://testovani.edu.cz/ .

v 7.50 – do ukončení testování za asitence ZZ, vstup zadním vchodem. V testovací
místnosti se postupně žáci otestují a odejdou do šatny a do učebny.
.

Žádáme rodiče o dodržování:
• vstup ZZ pouze s respirátorem, žák s chirurg.rouškou, kterou si stahuje pouze při
testování a stravování během přestávek a ve ŠJ
• časů vstupu žáků bez ZZ do školy (v případě opoždění bude žáku umožněn vstup až
od 8 hod. z důvodu nesetkávání se se žáky jiných skupin)
• rozestupů mezi sebou, svým dítětem a ostatními ZZ a dětmi min. 1,5 m
• zákazu vstupu na pozemky školy (školní dvorek, zahrádka, budova ZŠ). Vstup je
výjimečně povolen 1 ZZ, který bude asistovat při testování svého dítěte

•
•
•

vstupu do testovací místnosti až po vyzvání dohledu, vydezinfikování rukou,
testování dítěte, uložení testu na krabičku se jménem dítěte na horní regál za
asistence dohledu
odchod ZZ z testovací místnosti a prostoru ZŠ (dvorek)
prohlédnutí si se svými dětmi instruktážního videa o testování, vyzkoušení si doma
v klidu s dětmi s ušními vatovými tyčinkami výtěr nosu podle videa

Testovat se nemusí:
žáci po prodělání Covidu do 90 dnů ode dne diagnostikování onemocnění, žák musí donést
v pondělí 19.4.2021 potvrzení/certifikát od lékaře nebo zprávu z laboratoře
žáci, kteří doloží NGT výsledek RT – PCR testu nebo NGT výsledku POC antigenního
testu, provedený na odběrovém místě, oba testy NESMÍ být starší 48 hodin.
Přítomnost žáka na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Žáku bez
testování nebude povolen vstup do ZŠ. Tento žák zůstává doma, škola nemá povinnost
zajistit distanční způsob vzdělávání, ale bude mu poskytnuta přiměřená forma studijní
podpory (po domluvě s TU), 1 x týdně společná konzultační hodina v aplikaci MS Teams.
V případě, že žák bude pozitivní, bude ZZ neprodleně informován, žák půjde do izolace až
do vyzvednutí ZZ. Při pondělním testování odchází pouze pozitivní žák, při čtvrtečním
testování odchází celá třída. Tito žáci musí poté na PCR testy. Škola vydá potvrzení, že byl
žák pozitivně testován.
Žák, který bude z nějakých důvodů nepřítomen testování v pondělí a čtvrtek, bude testován
v den příchodu do školy a bude od ostatních žáků izolován až do výsledku testu. Př. žák se
bude testovat ve středu, zároveň se MUSÍ testovat společně s ostatními dle harmonogramu i
ve čtvrtek.
Žáci budou testováni zdarma ATG LEPU RAPID nebo vlastním testem ze slin, který musí být
ZZ zakoupen v lékárně a musí být na seznamu MZd (viz info ŘŠ e-mail ze dne 13.4.2021).

Umožněna je přítomnost žáků jejichž ZZ jsou zaměstnanci IZS integr. záchranného systému
ve školní družině (na ZŠ Hýskov pouze do určitého počtu): zdravotníci, hasiči, apod. Viz.
Mimořádné opatření MZd str.3,bod 14, www.zshyskov.cz. V tomto případě je NUTNÉ
předchozí oznámení ředitelce ZŠ na zshyskov@seznam.cz.
Děkujeme všem za pochopení, za spolupráci a přípravu dětí na testování.
Mgr. Lenka Štětková

