Vážení rodiče,
chtěl bych Vás informovat o situaci ve škole v souvislosti s onemocněním COVID-19. Bohužel nákaza se
šíří poměrně rychle i mezi žáky, a tak k dnešnímu dni KHS nařídila karanténu již ve 13 třídách. Některé
třídy se už z karantény vrátily, avšak na distanční výuce je stále 7 tříd. S KHS řešíme vše potřebné v co
nejkratším čase, navíc zcela nadstandardně poskytujeme testování PCR metodou, abychom co nejvíce
urychlili návrat dětí do školy.
Nyní bych se na Vás chtěl obrátit s následující prosbou: pokud se objeví v rodině či blízkém okolí
podezření na COVID-19, vyčkejte na výsledek PCR testu a dříve než je negativní, neposílejte dítě do
školy. Takto můžeme získat i několik dnů k dobru a v konečném výsledku třeba nemusí jít třída do
karantény.
Dále Vás informuji, že ve dnech 22. a 29. 11. 2021 proběhne plošné testování na onemocnění COVID19 antigenními testy Sejoy ve všech přítomných třídách. Organizačně bude testování probíhat stejně,
jak tomu bylo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy,
pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen). Nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy
do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS. Testování
není bariérové, proto pokud se žáci neprokáží OTN a odmítnou testování, mohou se prezenčního
vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nosit příslušnou ochranu úst a nosu.
Pokud chcete, aby se Vaše dítě i při prokázání OTN nechalo testovat, sdělte tuto skutečnost třídnímu
učiteli. Žáci, kteří budou mít negativní PCR test z pátku 19. 11., se nemusí v pondělí 22. 11. ve škole
testovat.
Více informací k onemocnění COVID-19 na školách naleznete zde. Také bych chtěl upozornit na důležité
informace týkající se kdo o čem rozhoduje zde.
Děkuji všem za spolupráci a přeji pevné zdraví.
Mgr. Radek Klech, ředitel školy

