Informace k testování žáků
1. Testování ve škole je jen pro bezpříznakové žáky. Pokud se někdo necítí dobře nebo má
dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se
obrátit na svého lékaře.
2. Žáci i školní personál budou testováni 2x týdně (pondělí, čtvrtek) testy Singclean.
3. Před školou budou zřízena tři stanoviště pro testování jednotlivých třídních skupin:

1. Stanoviště-vchod do tělocvičny

1. týden
2.týden

pro 4. A
pro 4. B
pro 3. třídu

Pedagogický dohled:
Pedagogický dohled:

1. týden
2. týden

M. Juříková, M. Romanová, S. Hloušková
J. Kopecká, S. Hloušková

2. Stanoviště-vchod pro ŠD

1. týden

pro 1. A
pro 1. B
pro 2. A
pro 2. B

2.týden
Pedagogický dohled:
Pedagogický dohled:

od 7:00 do 7:20 hod.
od 7:20 do 7:40 hod.
od 7:00 do 7:40 hod.

od 7:00 do 7:40 hod.
stejný čas
od 7:00 do 7:40 hod.
stejný čas

1. týden
2. týden

I. Zapalačová, H. Haasová, V. Bogarová
J. Kozoková, R. Zapalačová, V. Bogarová

1. týden
2.týden

pro 5. A
pro 5. B

Pedagogický dohled:

1. týden

Pedagogický dohled:

2. týden

M. Davidová (Po), D. Černotová
P. Hahnová
M. Spitzerová, P. Hahnová

3.Stanoviště-vchod od skleníku

od 7:00 do 7:40 hod.
stejný čas
(Čt)

4. Pedagogický pracovník poskytne potřebnou instruktáž, informace k testování a vyhodnocení a
zodpoví případné dotazy.
5. Po celou dobu testování může být přítomen zákonný zástupce žáka. Smí pomáhat s provedením
testu svému dítěti a působit jako psychická podpora.
6. Testování nebudeme provádět u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID 19 izolaci
minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a
zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto
skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
7. Více informací k dotazům hledejte na www.testovani.edu.cz. Své pochybnosti a dotazy můžete
konzultovat na tel: 731 617 757, 731 617 755.

