Bojkovice 19. listopadu 2021
Děvčata a chlapci, rodiče / zákonní zástupci.
Ještě před týdnem jsme mohli v médiích slyšet vyjádření hlavní hygieničky ČR - MUDr. Pavly
Svrčinové, Ph.D., kdy prohlašovala plošné testování ve školách jako nepotřebné a neúčinné.
Jako důsledek nekoncepčního a zmatečného jednání zodpovědných orgánů můžeme
sledovat, že od 22.11. je najednou plošné testování ve školách a firmách pro neočkované
povinností a to až do února 2022.
Vnímám velkou zodpovědnost za žáky a zaměstnance školy. Ochrana zdraví žáků,
zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků a zároveň snaha udržet, co nejdéle prezenční
teoretickou i praktickou výuku jsou pro mě hlavní priority. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla
již na konci října pro aktivní prevenci šíření koronaviru Covid-19 mezi žáky a zaměstnanci.
Přestože jsme nespadali mezi okresy s povinným testováním žáků ve školách, zavedli jsme
od 1. 11.2021 na náklady školy antigenní testování. Provedené testy vždy v neděli večer na
domově mládeže a v pondělí ráno ve škole přinesly zpravidla 2 – 3 pozitivně testované.
Infekčnost potvrdily i následné PCR testy.
Od pondělí 22.11.2021 (resp. neděle 21.11.)
opatřeních postupovat následovně.

budeme do odvolání v preventivních

1. Antigenní testy
V neděli na domově mládeže a v pondělí před začátkem vyučování se neočkovaní žáci a
zaměstnanci podrobí antigennímu testu formou samovyšetření. Jedná se o antigenní testy,
které školám poskytuje stát. Žáci a zaměstnanci s pozitivním výsledkem opustí školu, čímž
zamezíme kontaktu s širším kolektivem.
2. PCR testy laboratoře AeskuLab
Vždy v pondělí mezi 7 – 9:30 provedeme u všech žáků a zaměstnanců (očkovaných
i neočkovaných), kteří s tím vyjádřili souhlas, neinvazní metodou odběr vzorků pro následný
PCR test. Výsledky testování budeme mít k dispozici v úterý. V případě vytíženosti
laboratoře do 48 hodin. Případně pozitivně testovaní žáci 1. ročníku a 2. ročníku budou
informováni SMS zprávou na mobil zákonného zástupce. Žáci 3. ročníku a 4. ročníku na
jejich vlastní mobil. Pokud je testovaný uživatelem mobilní aplikace Tečka, nahraje se mu do
aplikace aktuální negativní výsledek PCR testu.
Přeji vše dobré a hodně zdraví vám a vašim blízkým.
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