Vážení rodiče,
informujeme vás o zajištění provozu SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, pracoviště Černovice, Mariánské náměstí 72
od 1. září 2021:
PODMÍNKA VSTUPU DO ŠKOLY:











Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt
dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném
opatření MZd.
Do školy k testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nevykazuje: zvýšenou teplotu,
suchý kašel, dušnost, zažívací potíže (nevolnost, zvracení, bolest břich, průjem), ztrátu chuti
a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu/ucpaný nos, bolest hlavy apod. – v případě,
že některý z těchto příznaků vykazuje, nebude do školy vpuštěn, popř. bude izolován
od ostatních žáků. Škola současně informuje zákonného zástupce nezletilého žáka
s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném
čase budovu školy.
Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo
chronického onemocnění, bude mu vstup do školy umožněn po předložení potvrzení o této
skutečnosti (potvrzuje praktický lékař žáka).
Osobní přítomnost ve škole je žákovi umožněna pouze na základě předložení:
- certifikátu o očkování, nebo
- lékařského potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního
pozitivního testu na covid-19), nebo
- negativního výsledku testování.
Žák, který odmítne testování je povinen po celou dobu přítomnosti ve škole/pracovišti užívat
ochranu dýchacích cest dle aktuálně platného mimořádného opatření MZd.
Škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením MZd umožnit žákovi osobní přítomnost
na vzdělávání, pokud odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku. V takovém
případě nemá škola povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním
způsobem.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A PŘÍCHOD DO ŠKOLY:
Testování žáků bude probíhat 1., 6. a 9. 9. 2021. Ubytovaní žáci v den příjezdu na internát 31. 8.
2021 a 5. 9. 2021
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického
personálu.
 Učitel vykonává pouze dohled nad správným samoodběrem, tedy nad tím, že si žáci sami
provedou test.
 Testování 1. 9. 2021 proběhne na třídách pod dohledem třídních učitelů, v následujících dnech
dle rozpisu v určených prostorách školy. Dohled nad testováním a zapisování výsledků testů
vykonávají určení pedagogičtí pracovníci.
 Pokud si žák není schopen provést samoodběr, je umožněna asistence při provádění testu třetí
osobou – zákonným zástupcem (dále jen ZZ). Pro ZZ či jinou asistující osobu platí výjimka
ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).
o Žák přijde do školy sám a po dezinfekci rukou odchází na místo, kde se provádí
testování, tam dohlížející osoba žákům vysvětlí a umožní samoodběr.
o Žák přijde do školy se ZZ – na určeném místě bude pedagogický pracovník, který ZZ
a žáky seznámí se samoodběrem. Ten svému dítěti se samoodběrem pomůže a nahlásí
výsledek testu učiteli. V případě negativního testu žák odchází do své třídy/pracoviště.
 Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat
v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.



Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování
později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

KDY SE ŽÁK TESTOVAT NEMUSÍ:
 Pokud žák doloží negativní výsledek provedený na odběrovém místě a pokud tyto osoby nemají
příznaky onemocnění COVID-19.
 Pokud žák absolvoval z důvodu onemocnění COVID-19 nařízenou izolaci a zároveň neuplynulo
více než 180 dní.
 Pokud předloží certifikát o prodělaném očkování.
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ:
 negativní výsledek: testovaný vyhazuje test do připraveného odpadkového koše
a odchází na pracoviště/třídu,
 pozitivní výsledek: testovaný vyhazuje test do připraveného odpadkového koše
a odchází do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy - zletilý žák, nebo má-li nezletilý
žák souhlas ZZ k samostatnému odchodu. Škola současně informuje zákonného zástupce
nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Třídní učitel předá žákovi
(zák. zást.) potvrzení, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce/zletilý žák je povinen informovat
o pozitivním testu svého lékaře.
 nečitelný/chybný výsledek: test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí provést test
znovu.
NÁVRAT DO ŠKOLY je možný po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo
po skončení povinné izolace (potvrzení vydá praktický lékař žáka).
NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ
Pokud se žák vrátil ze země zelené nebo oranžové (země s nízkým a středním rizikem nákazy), může
být vpuštěn do školy ihned po návratu ze zahraničí. Do výsledku testu na Covid-19 je však povinen
používat respirátor. Test na Covid-19 musí být proveden do 5 dnů od návratu do ČR.
V případě, že se vrátil ze země světle nebo tmavě červené (země s vysokým a velmi vysokým rizikem
nákazy) nebo země černé (země s extrémním rizikem nákazy), musí se žák podrobit samoizolaci
a do výsledku RT-PCR testu, který ukončuje povinnost samoizolace, nemůže být vpuštěn do školy.
Toto nařízení neplatí pro žáky, které mají platné očkování nebo v posledních 180 dnech prodělali
onemocnění Covid-19.
Kategorie zemí podle aktuálního seznamu Ministerstva zahraničních věcí je dostupný na:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Sdeleni-Ministerstva-zdravotnictvikterym-se-vydava-seznam-zemi-s-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-23-8-2021.pdf
Bližší informace k „Ochrannému opatření“ (Č. j.: MZDR 20599/2020-109/MIN/KAN):
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Ochranne-opatreni-omezeni-prekrocenistatni-hranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-23-8-2021-do-odvolani.pdf
Více informací k organizaci škol a testování:
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

Vypracovala: Radka Mazancová
V Černovicích 24. 8. 2021

Schválil: Mgr. Ing. Karel Matějů
ředitel školy

