Informace o vzdělávání a testování žáků od
12. 4. 2021
Vzdělávání od 12. 4. 2021 je pro všechny žáky – MŠ, 1. stupeň, 2. podle rozvrhu hodin beze změn
– prezenční výuka.
Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.

Školní družina:
bude otevřena pouze pro I. A a I. B třídy. Žáci, kteří ráno navštěvují školní družinu, budou testováni
ihned po příchodu do ŠD.
Internát:
internátní žáci budou testováni ihned po příjezdu na internát.
Ve všech prostorách školy je povinnost nosit chirurgické roušky nebo respirátor (nelze nosit
látkové roušky).
Pokud žák či dítě vykazuje nebo pociťuje uvedené příznaky (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel,
dušnost, zažívací obtíže, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztráta chuti, čichu, bolest v krku,
bolest svalů a kloubů, rýma/ucpaný nos, bolest hlavy) nebude mu umožněna prezenční výuka a musí
opustit budovu školy.
Pokud u dítěte/žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo
chronického onemocnění, je nutné doložit zprávou od lékaře (potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař
pro děti a dorost).

1. Jak často a jakým způsobem se bude testovat?
Testování bude probíhat dvakrát týdně před začátkem vyučování v pondělí a ve čtvrtek. Používat
se budou neinvazivní antigenní testy značky LEPU MEDICAL.

2. Kdy a kde bude testování probíhat?
Testování bude probíhat v kmenové třídě v pondělí a ve čtvrtek od 7:45 do 8:00 hod. za
předepsaných hygienických pravidel. V tento den bude šatna žáků uzavřena a žáci po vstupu do školy
jdou ihned do své kmenové třídy.
Prosíme o včasný příchod do školy v 7:40 hod.

3. Kdo bude testy žákům provádět?
Žáci si budou odběry provádět sami. Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové
pošťourání v nose. U testování bude vždy třídní učitel, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud
to budou potřebovat.

Instruktážní video: Testování žáků

Při testování mladších žáků - I. - III. třídy - umožní škola rodičům, aby jim s odběrem z nosu
pomohl. Asistenci třetí osoby bude možné domluvit i v individuálních případech – s třídním
učitelem.

4. Co když test vyjde pozitivně?
Pokud se jedná o nezletilého žáka, škola kontaktuje rodiče, aby si pro něj přišli. Zákonný zástupce
se potom musí spojit s praktickým lékařem a požádat ho o vystavení elektronické žádanky na provedení
potvrzovacího testu v některém z odběrových míst. Pokud se covid-19 u žáka potvrdí, zůstane ve
dvoutýdenní domácí izolaci.
Pokud některému z žáků vyjde pozitivní test v průběhu vyučovacího týdne, musejí všichni jeho
spolužáci, kteří s ním trávili čas ve třídě, absolvovat PCR test. TI, kterým vyjde pozitivně, půjdou do
dvoutýdenní izolace. V případě, že by potvrzovací PCR test u žáka, který byl podle antigenního testu
pozitivní, vyšel negativně, bude se moct i se všemi spolužáky vrátit k prezenční výuce, aniž by ostatní
museli na PCR test.
Pokud zákonný zástupce dá písemný souhlas (tiskopis), může žák odejít ze školy sám domů, v případě
pozitivního testu. O této skutečnosti bude zákonný zástupce informován telefonicky nebo SMS.
Každý pozitivně testovaný dostane potvrzení.

5. Je testování povinné?
Podrobit se testování nemůže stát děti ani jejich rodiče přinutit. Kdo si ale test neudělá, nebude se
moct účastnit prezenční výuky. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z
důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Škola ale nemá povinnosti
zajistit takovému žákovi distanční způsob vzdělávání.

6. Kteří žáci se testovat nemusejí?
Z testování ve škole jsou omluvení žáci s negativním PCR nebo odborně provedeným antigenním
testem, který absolvovali individuálně a jehož výsledek není starší než 48 hodin. Zároveň nesmějí mít
příznaky covidu-19. Testovat se nemusejí ani děti, které nemoc prodělaly a od pozitivního PCR testu
neuplynulo více než 90 dní.
Musejí ale předložit potvrzení od lékaře nebo zprávu z laboratoře.

7. Co se stane, když se žák nestihne otestovat?
Pokud dítě, žák či student nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na
vyučování později, provede si test pod dohledem třídního bezprostředně po svém příchodu.

