Testování ve školním roce 2021/2022
Vážení rodiče, dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky
proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech
školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem
spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních
škol při zdravotnickém zařízení.
Pokud není žák přítomen v den testování, otestuje se první den ve škole v příslušném týdnu.
Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost
- po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo
- po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na
covid-19),
- případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém
místě
Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit,
ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany
dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.).
Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty
- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se
závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo
- osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto
případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s
výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít
nasazen žádný ochranný prostředek
Testování bude probíhat pro třídu A v prostorách třídy, pro třídu B v prostoru bočního vchodu do
MŠ, pro třídy C a D v prostorách vchodu hlavního. Vždy budou přítomni nejvýše 2 testovaní žáci.

Pokud nesouhlasíte s testováním, vyplňte prosím formulář a doručte třídní učitelce.

Děkujeme za pochopení a spolupráci
V Českých Budějovicích 16. 11. 2021

Mgr. Jarmila Rybáčková, ředitelka školy

Prohlášení
Můj syn/ dcera …………………………………………………………………………. ze třídy …………………………………………
se nezúčastní testování ve dnech (označte prosím křížkem)
22. 11. 2021
29. 11. 2021

V …………………………………………….. dne ………………………………………
Jméno zákonného zástupce a podpis

