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Testování – jak bude do konce února probíhat 
	
	

Vážení rodiče, 
 
 

posíláme Vám shrnutí toho, co nás čeká od pondělí 6. 12. 2021. Veškeré aktuální informace můžete průběžně 
sledovat na našich webových stránkách na tomto odkazu: 
 
https://www.zs-ohradni.cz/aktualni-skolni-rok/zpravy-pro-rodice-karantena/ 
 

Na základě toho, jak s covidem ve škole od začátku roku „bojujeme“, si vás dovolujeme informovat, že 
jsme si pro školu zajistili kromě ATG testování ještě PCR testy. Testovat budeme PCR testy vždy ve čtvrtek, 
aby byly výsledky do pátku vyhodnocené a mohli jsme případné karantény řešit ještě před víkendem. Pro Vás, 
rodiče, to bude info, že vám jde na víkend vaše dítě negativní a nemělo by nikoho 72 hodin nakazit. Budeme mít 
tedy 2 x týdně možnost kontrolovat žáky i nás, zaměstnance školy.  

Promořenost školy už je poměrně vysoká, očkování na 2. stupni také stoupá, přejme si, ať už máme po 
Vánocích lepší časy. 

Absolutně chápeme, že někteří z Vás s naším rozhodnutím nemusí souhlasit a plně to budeme 
respektovat. Pouze Vás poprosíme, abyste na Komens napsali zprávu, že  PCR testy pro své dítě nechcete a my 
ho z testování ihned vyřadíme.  

Moc bychom chtěli požádat rodiče naočkovaných žáků, abyste dávali průběžně vědět svým TU, že je 
vaše dítě naočkované. Je to pro nás důležitá informace ohledně trasování v případě karantény. 
 
Shrnutí: 

ANTIGENNÍ TESTY 
(pokyn MŠMT) 

- od 6. 12. – každé pondělí – antigenní testování podle pravidel 
MŠMT 

- vždy od 7:45 do 8:00 – aby testování nezasahovalo do 1. hodiny 
- všichni příchozí žáci mimo pondělní testování se dotestovávají na 

vedení školy 
- testujeme všechny žáky kromě uzdravených (ti, co covid prodělali ve 

180 dnech) 
 

PCR testy 
(na pojišťovny, rozhodnutí 
školy) 

- od 9. 12. – každý čtvrtek – PCR testy opět od laboratoře Petona 
na pojišťovny – žák má nárok na 5 testů měsíčně 

- vždy od 8:00 do10:00 – týmy chodí po třídách – cca 10 minut 
v každé třídě – výtěr tyčinkou z úst 

- na hromadný generální souhlas – rodiče nebudou žádat každý týden  
- rádi bychom testovali všechny žáky kromě uzdravených (ti, co covid 

prodělali ve 180 dnech) 
- pokud rodič nebude souhlasit, nebo bude potřebovat testovat dítě dle 

vlastního uvážení, prosíme nahlásit na vedení školy přes Komens 
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Výuka online pro žáky, kteří jsou doma, ale třída je v prezenční výuce ve škole: 
 

- žáci se mohu přihlašovat online do výuky ve škole 
- účastní se převážně pasivně, poslouchají výuku ve třídě, ale nelze je plně zapojit do vyučovacího 

procesu – nečekejte proto prosím, že je budou učitelé neustále vyvolávat a zařazovat do aktivit  
 
Chceme moc poděkovat!! 
 

- za účast v charitativních sbírkách – Děti dětem, Batůžková výzva, Daruj vlasy 
- za sponzorování žáků v Běhu pro školu  

 
Co plánujeme na prosinec? 
 

- 6. 12. – Mikulášská nadílka 
- 6. 12. – Prevence – Besedárium – 6. B 
- 16. 12. – 22. 12. – Lyžařský výcvik v Peci pod Sněžkou 
- Plavání 4. tříd 
- Poznávací vycházka s AutoMat – 2. A, 2. B, 3. A, 4. C 
- Pythagoriáda 2. stupeň 
- Přednáška o češtině – Běžící češtinář – 8. a 9. ročník 
- výstava První republika ve Veletržním paláci – 9. B 
- 22. 12. – vánoční besídky  

 
 
 
Všichni se moc opatrujte a v případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. 
 
 
          
 

Vedení školy 


