TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ve škole a v domově mládeže
Vycházíme z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021,
č. j.: MZDR 145592/2021-3/MIN/KAN
1. Obecné informace
Osobní přítomnost ve škole (praktická či teoretická výuka, skupinové konzultace
nebo závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky) je umožněna žákovi, který
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) podstoupil 2x týdně vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám
a který mu poskytla škola, a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.
Toto opatření se nevztahuje na individuální konzultace (1 žák/1 učitel).
Testovat se nemusí žák, který doloží, že:
a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něho doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od
prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90
dní,
b) má negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, který není starší 48 hodin, a
který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo
c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování
proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo
nejméně 14 dní.
Žák nemůže být k účasti na testování nucen ani sankcionován. Neúčast na testování a
následně na vyučování je vedena jako omluvená absence. Škola nemá povinnost zajistit
žákovi distanční způsob vzdělávání, ale bude mu poskytovat přiměřenou formu studijní
podpory (studijní materiály apod.).
2. Termín a frekvence testování
Preventivní antigenní test se provádí dvakrát týdně:



první test se provede první den osobní přítomnosti žáka
druhý test se provede třetí den po prvním testu

Dny prezenční výuky
pondělí až pátek
pondělí až čtvrtek
pondělí až středa
pondělí a úterý
středa až pátek
čtvrtek a pátek

Testovací dny
pondělí a čtvrtek
pondělí a čtvrtek
pondělí
pondělí
středa
čtvrtek

Testování probíhá v čase od 7:30 do 8:00 hodin.
V případě pozitivního výsledku preventivního testu:



škola kontaktuje zákonného zástupce nezletilého žáka
vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu




žák je povinen bezodkladně opustit školu
zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým
dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu svého praktického
(dětského) lékaře.

3. Příprava k testování
Testování žáků bude probíhat ve vymezených učebnách, které budou označeny a
opatřeny seznamem žáků. Rozpis učeben bude umístěn u hlavního vchodu do
budovy školy.
Dohlížející osobou je určený pedagogický pracovník.
Žáci provádějí testování sami, dohlížející pedagog pouze kontroluje správnost
provedení samoodběru.
Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory,
vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Testování v domově mládeže
Preventivní testování se provede při příchodu žáka (příjezd v neděli večer či v pondělí ráno).
Žák, který byl testován v domově mládeže, již ten den nebude testován ve škole.
V domově mládeže bude testování probíhat ve velké učebně v přízemí.
Vychovatel pověřený dohledem nad testováním informuje o výsledku testování žáků bez
zbytečného odkladu zástupce ředitelky.
Pokud je výsledek testu žáka pozitivní, je neprodleně umístěn do izolace (do doby odjezdu
domů), příp. bez zbytečného odkladu opustí budovu DM.
Pravidla pro testování v DM i postup v případě pozitivního výsledku žáka jsou stejné jako ve
škole (viz výše).
Žáci, kteří mají bydliště daleko od Českých Velenic (bylo by pro ně obtížné v případě
pozitivního výsledku testu hned zas odjet z DM), mohou využít k testování akreditované
zdravotnické zařízení či testovací centrum a přinést potvrzení ne starší 48 hodin.

České Velenice 14. dubna 2021
RNDr. Milena Elsterová
ředitelka školy

