Informace k organizaci testování od 12. 4. 2021
1. Všechna předchozí vydaná hygienická pravidla zůstávají v platnosti:
- do budovy školy vstupují žáci (rodiče) v případě, že nemají žádné příznaky
onemocnění COVID-19,
- u vstupu je provedena dezinfekce rukou, následně pak ve třídě,
- žákům je doporučeno nosit respirátor či roušku, pokud jim v tom nebrání mentální
schopnosti či aktuální duševní stav,
- zaměstnanci nosí respirátor,
- je zachována homogenita tříd, při přesunech na chodbách je doporučen respirátor
nebo rouška,
- časté větrání (žáky je třeba vybavit dostatečným oblečením).
2. Přítomnost žáků na výuce ve škole je podmíněna testováním 2x týdně antigenním
testem. Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek. Pokud žák přijde do školy jiný
den, musí být též otestován. Testy zajišťuje škola. Podrobné informace k organizaci
testování naleznete v bodě 6.
3. Testován nemusí být žák:
- který je očkovaný a uplynulo nejméně 14 dní od poslední očkovací dávky a
očkování doloží kopií certifikátu Ministerstva zdravotnictví třídnímu učiteli (je
možné zaslat e-mailem nebo předat ve škole),
- který doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2
nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod., a pokud nemá
příznaky onemocnění COVID-19, výsledek testu je třeba doložit třídnímu učiteli
kopií potvrzení z odběrového místa (je možné zaslat e-mailem nebo předat ve
škole),
- který absolvoval z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího
nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního
RT-PCR testu s pozitivním výsledkem a tuto skutečnost doloží (například
potvrzením praktického lékaře, nebo jiného ošetřujícího lékaře).
4. Pokud žák (rodič) odmítne testování, je z vyučování omluven. Probíranou látku si
doplňuje v režimu jako by byl nemocný. Způsob doplňování látky si domluví rodič
případně zletilý žák s vyučujícími daných předmětů. Možné jsou individuální
konzultace bez nutnosti testování. Plnohodnotnou distanční výuku škola nezajišťuje.
5. Při provádění testu je umožněna asistence třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba,
která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto
asistencí souhlasit). Třetí osoba musí zachovávat nastavená hygienická pravidla
(dezinfekce, respirátor,..).
6. Škola bude otevřena od 7:30 do 8:05. Je vhodné, aby žáci přicházeli v průběhu celého
času a nesoustředili příchod na 8:05, aby nedocházelo k shlukování v šatnách a následně
ve třídách při testování. Testování bude probíhat v různých prostorách - u některých tříd

v šatnách, u některých v kmenových učebnách nebo ve školní družině. Přesnou
organizaci a prostor sdělí rodičům třídní učitel. Tento postup je zvolen z důvodu
různých podmínek v jednotlivých třídách. Pedagogický pracovník vysvětlí žákovi
postup testování, zachování hygienických podmínek, zacházení s použitým testem a
provede dohled nad samotestováním žáka. V případě kumulace žáků před určeným
prostorem k testování zajistí druhý pedagogický pracovník rozestupy žáků a dozor.
7. Pokud je výsledek testu negativní, zůstává žák na prezenční výuce ve škole. Pokud je
výsledek testu pozitivní, odchází žák do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze
školy (je-li zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému
odchodu). Pokud je žák odveden na izolaci, je v co nejkratší době informován zákonný
zástupce o nutnosti vyzvednutí žáka ze školy.
8. Vyskytne-li se pozitivní žák při prvním testování, zůstávají ostatní negativní žáci ve
škole na prezenční výuce. Škola vydá pozitivně testovanému žákovi nebo jeho
zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce je
povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o
pozitivním testu svého dítěte praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen
rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit
elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Pokud je žák negativní vrací se do školy
s potvrzením o provedeném testu. Pokud je žák pozitivní je v izolaci.
9. Vyskytne-li se pozitivní žák při testování v dalších určených dnech, odchází všichni
žáci ze školy domů a čeká se na výsledky testu RT-PCR u pozitivního žáka (obdobně
viz bod 8. škola vydá potvrzení….). Pokud je výsledek testu pozitivní, je celá třída
v karanténě a škola tuto skutečnost hlásí Krajské hygienické stanici. Pokud je výsledek
testu negativní, žáci se vrací do školy – viz přiložený diagram.

V Praze dne 8. 4. 2021

Mgr. Magdaléna Vančatová, ředitelka školy

