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Informace rodičům k testování žáků od prosince 2021
Vážení rodiče,
dovolte, abych Vás jménem všech zaměstnanců školy pozdravil. Informace o pokračování
testování žáků jsou zde. Aktualizované části jsou barevně označeny.
Základní informace:
Podle MO MZd bude provedeno plošné preventivní testování žáků školy v příštích měsících vždy
v pondělí v uvedených termínech:
6. prosince, 13. prosince, 20 prosince 2021
a
3. ledna, 10. ledna, 17. ledna, 24. ledna, 31. ledna, 7. února., 14. února a 21. února 2022
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Škola využije přidělené neinvazivní testy.
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
Testování proběhne zcela shodně s postupy v listopadu 2021.
Testování nepodstupují žáci, kteří absolvovali očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo
prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně
žáci, kteří před zahájením testování doloží negativní výsledek testu s předepsanou časovou platností
provedeného v odběrovém místě.
Důvody pro udělení výjimky je třeba prokazatelně doložit třídnímu učiteli (TU) v listinné nebo
v tisknutelné podobě (neplatí pro ty žáky, u kterých již rodiče výjimku doložili a kterých je dosud platná).
Pokud žák nebude přítomen na testování, provede se test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně
po jeho příchodu.
Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí (a nevztahuje se na něj příslušná výjimka), bude
se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek pro netestované nastavených
mimořádným opatřením MZd (Konkrétně: povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu
ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy. Ve venkovních prostorech vždy, pokud
není možné dodržet rozestup 1,5 metru. Dále jsou tito žáci povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat
odstup od ostatních osob nejméně 1,5 m).
Uvedená opatření budou u netestovaných žáků v platnosti do 21. 11. 2021 (neděle).
Průběh testování:
Testování probíhá zpravidla v kmenové učebně.
Dodaný test využívá princip jemného výtěru nosní dutiny vatovanou tyčinkou.
Oba testy již žáci ve škole aplikovali bez problémů v předchozích obdobích.
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Vždy v pondělí přicházejí žáci do školní družiny/školy s nasazenou rouškou. Roušku si
ponechají nasazenou do ukončení testování v uvedený den.
 Před prvním testováním přítomný pedagog poučí žáky o náležitostech a postupech testu.
 V 1. – 3. třídách již žáci samotest zvládají samostatně a bez obtíží.
 Testování bude zahájeno na počátku 1. vyučovací hodiny (s výjimkou žáků 2.AC tříd, kteří se testují
v 7:15 hod. kvůli následnému plaveckému výcviku)
 Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu nasazené roušky vyjma krátkého intervalu,
kdy žák provádí výtěr nosu.
 Na výsledek testu žáci vyčkají na svém místě po uplynutí časového limitu (15 - 20 min).
 Pokud je výsledek testu negativní, testovaný žák následně pokračuje v prezenční výuce.
 Pokud je výsledek testu pozitivní, testovaný žák je převeden pedagogem do izolační místnosti.
 Dohledem v izolační místnosti pověřuje škola pedagogického zaměstnance školy.
 Škola poté kontaktuje rodiče.
 Za průkazného souhlasu rodiče (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných
opatřeních během návratu domů může pozitivně testovaný žák opustit školu; jinak žák vyčká v izolaci
do doby převzetí Rodičem.
 Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na
vzdělávání.
2) Prověření situace a návrat žáka:
 Potvrzení v případě pozitivního výsledku testu vydá rodiči škola v den testování. Rodič je povinen
informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb (zpravidla dětského lékaře).
Ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit
elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice.
 Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního
konfirmačního testu RT-PCR (třídnímu učiteli) nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o
ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství
nebo praktického lékařství pro děti a dorost.



V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem,
zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku
konfirmačního RT-PCR testu.
Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně
testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto žákem,
který měl pozitivní výsledek testu.


3) NEPŘÍTOMNOST ŽÁKA
 V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na
něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor), škola žákovi osobní
přítomnost na vzdělávání neumožní. Poznámka: Pokud by škola osobní přítomnost žáka, který odmítá
nosit respirátor, připustila, porušila by tím mimořádné opatření MZd.
 V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek v průběhu poskytování vzdělávání, škola je povinna
takového žáka izolovat od ostatních osob a informovat zákonného zástupce.
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Žák, který odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku není automaticky omluven ze svého
vzdělávání. Musí být omluven v souladu se školním řádem. (ŠKOLNÍ ŘÁD viz část „8) Podmínky pro
omlouvání a uvolňování žáků z vyučování (§ 22 odst. odst. 3 písm. d), § 50 odst. 1)1
Škola nemá povinnost poskytovat jednotlivým nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem.
Škola postupuje při předávání učiva obdobně jako při běžné absenci.

Vážení rodiče, opět s úctou děkujeme za Vaši podporu škole a součinnost při poskytování informací.
Jsme si vědomi obtížné situace nejednoho z Vás. Tím více oceňujeme, že nám pomáháte, protože i škola je
z důvodů řešení karanténních situací dlouhodobě v náročném postavení. Věřím, že naše spolupráce bude
Vám i nám nadále zátěž ulehčovat.

S přáním dobrého zdraví

podepsal
Mgr. Jiří Digitálně
Mgr. Jiří Voneš
Datum: 2021.12.01
Voneš 15:19:25 +01'00'

za všechny zaměstnance školy
Jiří Voneš
Marie Zajdlová
Martin Chocenský



Důležité upozornění: omluva musí obsahovat důvod (např. zdravotní důvod, který je třeba doložit zcela konkrétním a časově
aktuálním lékařským stanoviskem). Důvod omluvy pro např. názorový nesouhlas s nošením ochranného prostředku naopak
akceptovat nelze. V takovém či podobném případě může škola vyhodnotit absenci žáka i jako neomluvenou.
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