
Anketa - testování žáků ve škole

Vaše otázky a naše odpovědi:

Rodič: “Dobrý den, co se týče roušek je situace ve škole nejasná! Děti nemusí nosit roušky v lavici, ale

když se zvednou a jdou na koberec nebo se pohybují po třídě (tím nemyslím ve společných prostorách!),

tak je mít musí?! Alespoň takto to funguje ve 2. třídě. To je pro mě trochu nepochopitelné. A nikde jsem

to v pokynech MŠMT nevyčetla. Podle mě by mělo být dítě za standardních podmínek (tedy nikdo ze

spolužáků nebyl pozitivně testován) ve třídě bez roušky! K nabízeným možnostem - úplně chybí varianta

ag. test zdarma a PCR připlácený, pokud ho někdo chce. To si myslím, že by bylo úplně nejrozumnější!!

Dále není vůbec vysvětlena situace, co se stane v režimu "test to stay". Každý den se bude platit 30 Kč za

ag. test? Děkuji.”

Odpověď: Naše škola se přihlásila k PCR testování, protože tím lépe ochrání děti a zabrání tak
možnému rozšíření nákazy ve škole, tudíž variantu s pouze s ag. testem nenabízíme. Testujeme 1x
týdně, přičemž antigenní test je dobrovolný a tudíž pro ně nevyplývá jakákoliv povinnost platby. PCR
test je neinvazivní, takže pro děti není nepříjemný, ag. testy dodávané MŠMT jsou testy odebírané z
nosní sliznice a pro děti tedy mnohem méně vhodné.
Přikládáme odkaz na vysvětlení, jak je to s rouškami. Jiný výklad není dle MŠMT přípustný.

Rodič: “Proč nelze testovat (nenabízíte to v dotazníku jako možnost) pouze antigenními testy, tak jako na

většině jiných škol? Rodiny nemusí zbytečně platit další testy a doposud jsem nikde nezaslechla, že by

měla škola právo, chtít proplácet testy. Pokud se ptáte na náš názor, tak jestli je to možné, my bychom

určitě preferovali pouze antigenní testy, ale samozřejmě nevím, jestli naše škola nemá jiné podmínky.

Pokud má stejné jako ostatní školy, pak výše uvedenou nabídku pouze ag. testů zcela postrádám a chybí

mi prostor pro vyjádření našeho názoru, čímž by pro nás dotazník absolutně ztrácel na významu. Berte to,

prosím, pouze jako vyjádření našeho názoru, nechci dělat potíže a přizpůsobíme se většině. Vaši

odpověď bych zajisté uvítala. Děkuji.”

Odpověď: Každá škola se mohla v listopadu přihlásit buď k testování PCR testy, nebo k testování

antigenními testy. Naše škola, vzhledem k vysokému výskytu nakažených, zvolila testy PCR, protože

jsou přesnější a námi zvolené testy i šetrnější pro děti. Tuto zvolenou metodu již nelze změnit, a proto

tedy testování pouze antigenními testy nenabízíme.

Rodič: “Prosím o informaci z jakého důvodu se musejí antig. testy hradit. Stejně tak by mne zajímalo proč
se musejí hradit ve školce PCR testy a ve škole ne. Děkuji za odpověď.”

Odpověď: Naše škola se v listopadu, kdy bylo možné závazně zvolit buď antigenní testy nebo PCR,
zvolila možnost PCR testování. Bylo to mimo jiné i z toho důvodu, že v té době bylo ve škole velké
množství nakažených osob s příznaky a PCR testy mohla škola vybrat neinvazivní ze slin, což v
případě ag. testů dodávaných MŠMT možné není a museli bychom děti testovat odběrem z nosu.
Stát testy hradí pouze dětem navštěvujícím ZŠ a SŠ, nikoliv MŠ, proto se jedná pouze o
dobrovolnou nabídku testování dítěte v MŠ a v případě, že se ji rozhodnete využít, musíme po vás
chtít uhradit poplatek za pořízení testu, což je v případě PCR 200,- Kč, v případě ag. testu 30,- Kč.
Jedná se o cenu, kterou nám účtuje dodavatel testů. Státem dodávané antigenní testy jsou pro
školy zdarma, ale jedná se o jiný typ testu, než který používáme v naší škole. MŠMT dodává testy
odebírané z nosní sliznice, které jsou pro děti méně vhodné a mnozí rodiče je odmítají a kupují si vlastní
testy

https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/#7--rou%C5%A1ky-


Rodič: “Dobry den. Test ok, ale jedině, kdy] to bude test ze slin,cucaci nebo žvýkací.”

Odpověď: V případě naší školy se jedná o PCR testy ze slin (dítě má 1 minutu v ústech tampon ze 100%

bavlny), ag. testy nabízíme dětem také ze slin (dítě si stírá povrch jazyka).

Rodič: “Přizpůsobíme se většině. V možnostech nám však chybí 2 * antigenní testování týdně jako ve

firmách. Pokud chybí finance, navrhujeme požádat obce o příspěvek ve formě daru. Domníváme se však,

možná chybně, že jsou veškeré testy hrazeny státem. Pokud tomu tak není, žijeme v Kocourkově. Přesto

nebo právě proto Vám přejeme vše dobré v novém roce.”

Odpověď: Každá škola se mohla v listopadu přihlásit buď k testování PCR testy, nebo k testování

antigenními testy. Naše škola, vzhledem k vysokému výskytu nakažených, zvolila testy PCR, protože

jsou přesnější a námi zvolené testy i šetrnější pro děti. Tuto zvolenou metodu již nelze změnit, a proto

tedy testování pouze antigenními testy nenabízíme. Děkujeme za námět k žádosti na obce. O této

možnosti jsme dosud neuvažovali.

Rodič:  “Jsme pro 3 variantu, ale testy žáků mají být hrazené státem”

Odpověď: Ano, testy pro žáky ZŠ a SŠ jsou hrazené státem, školy si mohly do 3.12.2021 vybrat ze

dvou možností (PCR prováděné zdravotníky nebo antigenní test dodávaný MŠMT, který je prováděn

odběrem z nosní sliznice). My jsme se rozhodli pro testování PCR neinvazivními testy (ze slin tzv.

žvýkací), které jsou přesnější a šetrnější k dětem. PCR testy hradí v tuto chvíli škola, ale máme příslib,

že nám budou tyto náklady zpětně proplaceny ze státního rozpočtu.

Rodič: “Dobrý den. Žádná z variant pro nás není akceptovatelná. Domnívám se, že pravidla pro

screeningové testování žáků atg testy, tak jak jsou státem dána, jsou přehledná a jasná a nevidím důvod

pro jejich změnu směrem, který nabízíte. Nerozumím, proč se děti netestují antigenními testem tak, jak je

tomu na jiných školách a už vůbec nerozumím tomu, proč bych za takový test měla platit každý týden 30

Kč, když jsou školám tyto testy k dispozici ze státních (našich) zdrojů. Dcera je jako jedna z mála

očkovaná, přesto se chraštického testováni dobrovolně/nedobrovolně účastní od samého začátku. S

testováním žáků, vámi nabízenými způsoby, nesouhlasím. Považuji ho za účelově podmíněné.”

Odpověď: Každá škola se mohla v listopadu přihlásit buď k testování PCR testy, nebo k testování

antigenními testy. Naše škola, vzhledem k vysokému výskytu nakažených, zvolila testy PCR, protože

jsou přesnější a námi zvolené testy i šetrnější pro děti. Tuto zvolenou metodu již nelze změnit, a proto

tedy testování pouze antigenními testy nenabízíme. Antigenní testy dodávané státem jsou testy, kdy si

žák provádí odběr sám ze sliznice nosu. Nemůžeme souhlasit s vaším názorem, že naše nabídka je

účelově podmíněna. Nevyžadujeme od žáků, ani od jejich rodičů nic, co by bylo nad rámec nařízení.

Nabídka ag. testu je dobrovolná volba a pokud jí nebudete chtít využít, je to naprosto v pořádku.

Testování žáků i zaměstnanců je nařízené MZ ČR a škola jako státní instituce nemá možnost výběru, ať
už je názor vedení školy či zaměstnanců jakýkoliv.

Rodič: “Dobrý den myslela jsem, ze mají děti 2 testy v týdnu zdarma. Děkuji”

Odpověď: Naše škola se v listopadu, kdy bylo možné závazně zvolit buď antigenní testy nebo PCR,
zvolila možnost PCR testování. (Tuto volbu již nelze změnit). Bylo to mimo jiné i z toho důvodu, že v
té době bylo ve škole velké množství nakažených osob s příznaky a PCR testy mohla škola vybrat



neinvazivní ze slin, což v případě ag. testů dodávaných MŠMT možné není a museli bychom děti
testovat odběrem z nosu.
Stát tedy hradí buď PCR test nebo test antigenní. PCR test stačí provádět 1x týdně, antigenní 2x
týdně. Příspěvek státu na PCR test je 200,- Kč a rodiče jeho výsledek mohou využít také v případě,
že chtějí s dětmi na hory, do divadla, do kina, aj….

Rodič: “Dobrý den pane řediteli, jsem velice rozčarovaná, co se to děje ohledně testování a proč se

propůjčujete k tomu dělat z našich dětí pokusné králíky! Samé testy.. Kdyby tu školu nemilovala, tak si

dceru učíme doma, ptz se mi tohle to opravdu už přestává líbít a je mě sakra líto, když na jiných školách v

pohodě stačí 2x týdně antigen a ještě si ho rodiče nemusí platit (což mi dceři kupujeme a platíme vlastní

testy už od začátku této "komedie") proč se na stránkách ministerstva píše, že školy obdržely testy SEJOY,

kt jeden stojí 16,69kc. Kde jste tedy prosím vzali cenu 30 Kč? Jsem jak Alenka v říši divů! Ráda bych, aby se

škola držela svého mota SPOLU A V POHODĚ, ptz mě tohleto opravu v pohodě nepřijde. Vše je na hlavu

postavené a děti žijí v neustálém stresu, ptz není den, aby se neresilo testování, čekání na výsledky nebo

to, že musí zůstat doma v karantene, ikdyz je vše ze strany dítěte v pořádku (že je zdravé a testy nic

neproklazaly!) Chápu, že v nějakých věcech máte svázané ruce, ale v tomhle určitě ne. Proč by se tedy

nemohly děti testovat od 17.1. pouze 1x antigenem? Děkuji za přečtení.”

Odpověď: Testování žáků i zaměstnanců je nařízené MZ ČR a škola jako státní instituce nemá

možnost výběru, ať už je názor vedení školy či zaměstnanců jakýkoliv. PCR test stačí provádět 1x
týdně, antigenní 2x týdně. Příspěvek státu na PCR test je 200,- Kč a rodiče jeho výsledek mohou
využít v případě, že chtějí s dětmi na hory, do divadla, do kina, aj…. Typ antigenního testu škola
vybírat nemůže, dodávané testy jsou odběrem z nosní sliznice a udávaná cena je 16,69 Kč. Ag. test,
který jsme vám nabídli, je takový, že si dítě pouze stírá povrch jazyka, a jeho pořizovací cena je 30,-
Kč. Protože se naše škola v listopadu, kdy bylo možné závazně zvolit buď antigenní testy nebo
PCR, přihlásila k testování PCR a tuto volbu nelze změnit, jsou námi nabízené ag. testy dobrovolné
a sloužit by měly především k úlevě dětí, které by jinak byly nuceny do výsledku PCR testu nosit
roušku nebo respirátor. Závazné jsou pro nás tedy PCR testy. Pokud byste měla jiný nápad, jak
ulehčit dětem tuto situaci, neváhejte se na nás obrátit.

Rodič: “Testujte děti, tak je nařízeno, tzn. 2x týdně ag.testem.”

Odpověď: Děkujeme za vaši radu, ale v tuto chvíli již náš výběr způsobu testování nemůžeme změnit.

Testování 2x týdně není nařízeno všem školám, týká se jen těch škol, které se v termínu do 3.prosince

2021 rozhodly pro testování antigenními testy. O testování 2x týdně u těchto škol bylo vládou

rozhodnuto až s platností od 3.ledna 2022. Navíc by tento způsob testování 2x týdně znamenal pro děti

méně příjemné odběry z nosní sliznice (viz naše vysvětlení výše), protože státem dodávané testy jsou

tzv. šťourací.

Děkujeme za vaše názory a vyplnění ankety. Odlišných názorů se nebojíme a jsme připraveni je

vyslechnout, diskutovat o nich a vysvětlovat svoje postoje. Jen k tomu musíme mít příležitost. To

samozřejmě platí i o dalších otázkách souvisejících se školou a školní docházkou našich žáků. Budeme

rádi, když tomu tak bude i v budoucnu.

Ještě jednou děkuji všem rodičům za pochopení, důvěru, otevřenost, vzájemný respekt, spolupráci,

podporu i vaše podněty.

Mgr. Karel Derfl, ředitel školy
karel.derfl@zschrastice.cz, 739 691 120
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