Organizace testování žáků gymnázia v týdnu od 28. 6. 2021
Vážení rodiče a žáci.
Níže posíláme podrobné informace a časový harmonogram testování žáků ve škole v týdnu od 28. 6. 2021.

OBECNÉ INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE

Obecné informace k testování žáků ve škole

• Osobní přítomnost žáků je umožněna v naší škole pouze v případě dodržení aktuálního mimořádného opatření
•
•
•
•
•

•

Ministerstva zdravotnictví. Aktuální znění mimořádného opatření naleznete na webových stránkách
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.
K testování bude používán antigenní test schválený MZČR pro sebetestování jednotlivce. Další informace k testování
naleznete na webových stránkách https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.
Od 24. 5. 2021 testování žáků probíhá 1krát týdně, a to v první den jejich výuky bezprostředně po příchodu žáků do
školy.
Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo
negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenuviru SARS-CoV-2 provedený na odběrném místě,
který není starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně
v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace
a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost
musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické
podobě atp.).
Povinnému testování se nemusí podrobit osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém
přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní,
ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne
více než 9 měsíců,
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Časový harmonogram a organizace testování

PONDĚLÍ

Třída:
Termíny testování:
Čas příchodu žáků do školy:
Místo vstupu do budovy školy:

PRIMA
pondělí 28. 6. 2021
7:50

PONDĚLÍ

ČASOVÝ HARMONOGRAM TESTOVÁNÍ

Testování žáků v týdnu od 28. 6. 2021

Třída:
Termíny testování:
Čas příchodu žáků do školy:
Místo vstupu do budovy školy:

KVINTA
pondělí 28. 6. 2021
8:30

•

•

SEKUNDA
TERCIE
pondělí 28. 6. 2021
pondělí 28. 6. 2021
7:55
8:00
zadní vchod ze dvora
SEXTA
pondělí 28. 6. 2021
8:35
zadní vchod ze dvora

KVARTA
pondělí 28. 6. 2021
8:05

SEPTIMA
pondělí 28. 6. 2021
8:40

Dojíždějícím žákům bude v případě nepříznivého počasí umožněn vstup do budovy školy před výše stanoveným
časem příchodu žáků, kde budou zaměstnancem školy informováni o dalším postupu. V případě příznivého počasí
mají dojíždějící žáci po příjezdu jejich spoje sraz na dvoře za budovou školy, kde se zaměstnancem školy vyčkají, za
dodržení protiepidemiologických opatření, na otevření školy.
Žáky s bydlištěm v Lipníku nad Bečvou, z důvodu minimalizace kontaktu žáků z různých tříd, žádáme o dodržení
stanoveného času příchodu do školy. Žáci budou po příchodu ke škole ve stanovený čas instruováni zaměstancem
školy o organizaci a místě realizace testování.

NÁSLEDNÉ KROKY PO TESTOVÁNÍ

Výsledky a následné kroky po testování
•

V případě negativních testů se třída spojí a začne výuka v kmenové třídě.

•

V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák izolován od ostatních osob do izolační místnosti.

•

V případě nezletilého žáka škola kontaktuje zákonného zástupce. Se souhlasem zákonného zástupce a po náležitém
poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí
zákonným zástupcem.

•

Zletilý žák bude poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opustí školu.

•

Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): Škola
vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, nebo
jeho zákonný zástupce, je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním
testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti
a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou
žádanku k tomuto vyšetření.

•

Bližší podrobnosti o konfirmaci a návratu žáků naleznete v manuálu MŠMT: MANUÁL COVID-19 TESTOVÁNÍ
VE ŠKOLÁCH DUBEN 2021, odkaz naleznete na webových stránkách školy.

Další informace k testování žáků ve školách včetně odkazů na instruktážní letáky a videa naleznete na webových
stránkách školy.
Děkujeme za pochopení pro výše uvedená opatření.
V Lipníku nad Bečvou dne 23. 6. 2021

Vedení a pedagogický sbor
Gymnázia Lipník nad Bečvou

