Organizace screeningového testování žáků gymnázia – ZÁŘÍ 2021
Vážení rodiče a žáci.
Níže posíláme časový harmonogram a informace k screeningovému testování žáků ve škole ve dnech 1. září, 6. září
a 9. září 2021.
Časový harmonogram screeningového testování a příchodu žáků do školy

STŘEDA 1. 9.

Třída:

STŘEDA 1. 9.

Třída:

Čas příchodu žáků do školy:
Místo vstupu do budovy školy:

Čas příchodu žáků do školy:

PRIMA
7:50

SEKUNDA

TERCIE

7:55
8:00
zadní vchod ze dvora

KVARTA
8:05

KVINTA

SEXTA

SEPTIMA

OKTÁVA

8:30

8:35

8:40

8:45

Místo vstupu do budovy školy:

zadní vchod ze dvora

PONDĚLÍ 6. 9.

Třída:

PONDĚLÍ 6. 9.

Pondělí 6. září 2021

Třída:

Čas příchodu žáků do školy:

PRIMA

SEKUNDA

TERCIE

KVARTA

7:50

7:55

8:00

8:05

Místo vstupu do budovy školy:

Čas příchodu žáků do školy:
Místo vstupu do budovy školy:

zadní vchod ze dvora
KVINTA
8:30

SEPTIMA - SMA
OKTÁVA - SMA
8:35
7:00
zadní vchod ze dvora

SEXTA

SEPTIMA, OKTÁVA
8:40

ČTVRTEK 9. 9.

Čtvrtek 9. září 2021

ČTVRTEK 9. 9.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SCREENINGOVÉHO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE

Středa 1. září 2021

Třída:
Čas příchodu žáků do školy:

PRIMA

SEKUNDA

TERCIE

KVARTA

7:50

7:55

8:00

8:05

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

zadní vchod ze dvora
KVINTA
8:30

SEPTIMA – KRV, SBI
SEPTIMA, OKTÁVA
OKTÁVA – KRV, SBI
8:35
7:00
8:40
zadní vchod ze dvora

SEXTA

•

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.

INFORMACE K SCREENINGOVÉMU TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE
ODKAZY

Informace ke screeningovému testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2 v září 2021

1. Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR (Č.J.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN – ZDE).
2. Screeningové testování se ve škole provede 1. září, 6. září a 9. září 2021.
3. Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák/student
přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
4. Pokud žák/student nebude přítomen na screeningovém testování na začátku vyučování, ale dostaví se na
vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
5. Časový harmonogram s organizací screeningového testování Vám bude v předstihu zaslán e-mailem a bude
zveřejněn na webových stránkách školy.
6. Ve dnech, kdy nebude probíhat screeningové testování žáků, je příchod žáků do školy dán aktuálním
rozvrhem tříd.
7. Screeningové testování bude probíhat pomocí neinvazivních antigenních testů pro samoodběr Genrui
SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) – výtěr z nosu. Podpůrné video a instruktážní leták – ZDE.
8. Screeningové testování nepodstupují žáci/studenti, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po
očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180
dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák/student, který doloží negativní výsledek testu
provedeného v odběrovém místě.
9. V případě screeningového testování budou žáci po příchodu do školy hned u vchodu zaměstnancem školy
instruováni, do které učebny mají jít a jaké opatření mají dodržovat.
10. Pokud dítě nebo žák screeningové testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka
z testování, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní a střední škole, školní
družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření. Tato opatření jsou uvedena
v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č.j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN – ZDE).
11. Výsledky a následné kroky po screeningovém testování: podrobné informace naleznete v mimořádném
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č.j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN – ZDE).
Další informace k screeningovému testování ve školách naleznete v:
• Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (Č.J.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN – ZDE).
• Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz
a testovánÍ – ZDE.
Děkujeme za pochopení pro výše uvedená opatření.
V Lipníku nad Bečvou dne 27. 8. 2021

Vedení a pedagogický sbor
Gymnázia Lipník nad Bečvou

