Vážení žáci a rodiče,
dle nařízení vlády ČR ze dne 12. 11. 2021 a Mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 k testování (ve školách) dětí v přípravných třídách, žáků
v základních školách, středních školách a konzervatořích proběhne na celém území ČR 22.
11., 29. 11. a následně každé pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě
nebo žák v pondělí přítomen) preventivní testování antigenními testy na přítomnost
onemocnění COVID-19. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování.







Testování probíhá na třídách/pracovištích při příchodu do školy dle rozpisu (žáky o čase
a místě testování informuje třídní učitel/učitel OV).
Ubytovaní žáci se testují pod dohledem při příjezdu na internát/domov mládeže.
Ubytovaní žáci, kteří přijíždějí v pondělí ráno, převezme u bočního vchodu v určeném
čase V. Kochwasserová, žáci se otestují a odchází (negativní) na snídani - je nutné, aby
byli před budovou v určeném čase (o čase informuje žáky třídní učitel).
Pokud se žák dostaví v průběhu dne, provede samoodběr za dohledu R. Mazancové. žák nesmí vstoupit do prezenční výuky bez negativního výsledku testu, nečeká
na vyzvání, sám se hlásí o testování, je to jeho odpovědnost.
Žáci, kteří nebyli v den testování přítomni, se testují pod dohledem před vyučováním/OV
v den příchodu do školy:
 OV - učitel OV,
 teoretické vyučování: ÚT – V. Kochwasserová, ST – PÁ – J. Dvořáčková.

Testování se neúčastní žáci:
 kteří onemocnění COVID prodělali v posledních 180 dnech a doloží potvrzení
o prvním datu pozitivního výsledku testu nebo tak již učinili.
 kteří předloží výsledek o provedení negativního testu, který nesmí být starší než 24
hodin (antigenní test) nebo 72 hodin (PCR test) a je vystavený oficiálním odběrovým
místem.
 kterým byla již podána 2. dávka očkování proti onemocnění COVID a uplynulo od její
aplikace minimálně 14 dní (žák předloží certifikát o očkování, pokud tak již neučinil
dříve).
Vyhodnocení výsledku
 negativní výsledek – žák odchází na pracoviště/třídu
 pozitivní výsledek – žák obdrží potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu,
třídní učitel informuje zákonného zástupce:
 zletilý žák – odchází ze školy,
 nezletilý žák:
 odchází
ze
školy,
má-li
souhlas
zákonného
zástupce
k samostatnému odchodu,
 je poslán do izolační místnosti, kde vyčká na zákonného zástupce, který si
ho v co nejkratší možné době odveze.
Prosím zákonné zástupce, aby byli telefonicky dostupní.
Další informace k testování
https://www.ssesp10.cz/wp-content/uploads/2021/04/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf
Všichni žáci a zaměstnanci školy jsou povinni se řídit platnými hygienickými
a protiepidemickými opatřeními: dezinfekce rukou, nošení ochrany nosu a úst
(respirátoru) ve společných prostorách školy, sociální rozestupy….

Chtěla bych vás požádat o spolupráci a neprodlené informování školy v případě, že máte
podezření na onemocnění Covid u svého dítěte (výskyt v rodině, pozitivní kontakt) nebo
dítěti bude nařízena karanténa/izolace.

R. Mazancová

