Praktická výuka a testování žáků ve škole od 26. 4. 2021
K praktické výuce se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového
onemocnění!
Dostaví se dle časového rozvrhu k praxím do vedlejší školní budovy tzv.“Oxford“ do 2. poschodí,
učebny č. 40 a 41.
Škola používá neinvazivní antigenní testy Lepu Technology pro samoodběr z dutiny nosní.
Pedagog nebo zaměstnanec školy koná dozor a podává rady při testování.
Dozor zkontroluje a zapíše výsledek testování do připraveného formuláře. Negativně testovaný žák
obdrží identifikační náramek (pro každý týden jiná barva) a následně přechází do budovy školy do dílny
k praktické výuce.
V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna u nezletilého žáka
kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví žákovi
nebo studentovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.
Žák nebo student je povinen bezodkladně opustit školu. V případě žáka, který nemůže samostatně
opustit školu, je škola povinna okamžitě zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce
nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Z tohoto důvodu je velmi vhodné, aby měli
nezletilí žáci potvrzení od zákonných zástupců, že mohou být posláni domů sami.
Zákonný zástupce žáka, zletilý žák nebo student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým
způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru
všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a vyžádat si kontrolní
PCR test. Výsledek tohoto testu je povinen škole nahlásit.
Preventivní testování se ve školách provádí ode dne zahájení prezenční výuky praktických
předmětů, tedy od 26. 4. 2021 Preventivní antigenní test Z DUTINY NOSNÍ se provádí s frekvencí
jednou až dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo
studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a
maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.
Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v
den jeho příchodu. Žák má povinnost ohlásit učiteli, že dosud nebyl v příslušném týdnu testován.
Pokud bude probíhat pouze praktická výuka, předpokládá se přítomnost žáků ve škole jen jeden den
v týdnu, bude se testovat tedy pouze jednou.
Pokud by některý žák odmítnul testování, nebude se moci účastnit prezenčního vzdělávání,
a to s ohledem na nutnost ochrany veřejného zdraví v současné nepříznivé epidemické situaci.
Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude
absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti
distanční způsob vzdělávání.
Rovněž je pro žáky I učitele a nepedagogické zaměstnance povinné nošení respirátoru po celou dobu
pobytu ve škole a dodržování všech zásad dezinfekce rukou.
Učitelé, kteří budou prezenčně vyučovat žáky/studenty se budou testovat se stejnou frekvencí jako
žáci.

Testování se neprovádí u osob:
- které absolvovaly onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo 90 dnů od prvního RT-PCR testu
s pozitivním výsledkem, nutno doložit lékařským potvrzením!
- které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění Covid – 19 a od aplikace druhé očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní
- které doloží certifikované potvrzení o negativním testu z jiného zařízení
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