Anketa - testování žáků ve škole
Všechny vzkazy, otázky, názory a podněty
od rodičů našich žáků, které se objevily v dotazníku:

🙂

Dobrý den, jsme ochotni testy zaplatit , aby nemusely celé třídy do karantén. Každopádně nám
nevadí ani varianta 2.
Ideálně netrápit děti ani učitele zbytečným testováním zdravých. Ale chápeme, že to nemůžete
zařídit.
Skoda,ze nelze vybrat dve moznosti. Vyhovuji mi oboje dvoji placene testovani.
Děkuji za Vaši snahu o nejlepší řešení pro děti, uvědomuji si, jak je pro Vás stále celá situace náročná
a vyčerpávající. S naší podporou můžete vždy počítat.
Děkujeme
Antg. test zaplatíme a je nám celkem jedno, zda možnost 2 nebo 3.
Souhlasim s třetí variantou,až bude možná.
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
Děkujeme za to, že nám jako rodičům škola dává na výběr z několika možností i když by mohla
rozhodnout sama a nic bychom na tom nezměnili. Stále se nám tak potvrzuje, jak dobře jsme udělali,
že jsme si Chraštickou školu pro obě naše děti vybrali.
Přejeme pevné nervy v novém roce
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.

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.
Přejeme šťastný rok 2022 a pevné zdraví celému vedení školy!
V případě nerozhodných výsledků se přikláním dále k variantě č. 3. Vpodstatě mohu konstatovat, že
není problém zaplatit 30 Kč, jen budu radši, když nebude rouška :-)
Vyhovuje nám současný systém testování, tzn. testování PCR testem v pondělí doplněný o antig. test,
který jsme ochotni zaplatit. Děkujeme, že hledáte možnosti pro zachování prezenční výuky ve
spolupráci s rodiči.
Upřímně se mi nelíbí ani jedna možnost. Jelikož syn chce chodit do školy po - st, vybírám tedy druhou
možnost.
Dobry den.. Test ok, ale jedině, kdy] to bude test ze slin,cucaci nebo žvýkací.
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 pravé proto Vám přejeme vše dobře v novém roce.
Jsme pro 3 variantu, ale testy žáků mají být hrazené státem
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.
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Dobrý den myslela jsem, ze mají děti 2 testy v týdnu zdarma. Děkuji
Testujte děti, tak je nařízeno, tzn. 2x týdně ag.testem.
Test si dcera donese vlastní a prosím psala jsem mejl včera. Děkuji

Texty jsou ponechány v podobě, jak byly v anketě napsány, vynechali jsme ale podpisy,
jména a jiné osobní údaje dětí či rodičů.
Děkujeme za slova uznání, ocenění a podpory, kterých se nám od některých rodičů
dostalo. Vážíme si toho a pomáhá nám to v naší práci s vašimi dětmi.
Mgr. Karel Derfl, ředitel školy
karel.derfl@zschrastice.cz, 739 691 120

