Organizace screeningového testování žáků gymnázia – 13. LEDNA 2022

ODKAZY

INFORMACE KE SCREENINGOVÉMU TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Vážení rodiče a žáci.
Níže uvádíme časový harmonogram a informace ke screeningovému testování žáků ve škole 13. ledna 2022.
Časový harmonogram screeningového testování a příchodu žáků do školy
Třída:
Čas příchodu žáků do školy:
Třída:
Čas příchodu žáků do školy:

•

PRIMA

SEKUNDA

TERCIE

KVARTA

nejpozději v 7:50

nejpozději v 7:50

nejpozději v 7:50

nejpozději v 7:55

KVINTA

SEXTA

nejpozději v 7:55

nejpozději v 7:55

SEPTIMA – KRV, SBI
SEPTIMA, OKTÁVA
OKTÁVA – KRV, SBI
nejpozději v 7:00 (SBI v 7:10)
nejpozději v 8:30

Žákům bude umožněn vstup do budovy školy před výše stanoveným časem příchodu žáků, kde budou zaměstnancem
školy informováni o dalším postupu.
Informace ke screeningovému testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2

1. Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat v souladu s aktuálně platným Mimořádným

7.

opatřením Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování ve školách. Odkazy jsou uvedeny níže. Pozor na
změny s účinností od 3. ledna 2022.
Screeningové testování bude probíhat pomocí neinvazivních antigenních testů pro samoodběr. Podpůrná videa
a instruktážní letáky (ZDE).
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.
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.
Osobní přítomnost žáků na vzdělávání upravuje aktuální Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Odkazy
jsou uvedeny níže.
Výsledky a následné kroky po screeningovém testování: podrobné informace naleznete v Mimořádném opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR. Odkazy jsou uvedeny níže.
Ve dnech, kdy nebude probíhat screeningové testování žáků, je příchod žáků do školy dán aktuálním rozvrhem tříd.

•

Aktuality MŠMT ke COVID-19:

•

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Č.j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN:

•

Leták pro rodiče – Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

•

Opatření k provozu škol a školských zařízení:

2.
3.
4.
5.
6.

https://www.edu.cz/tag/covid-19/
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Mimoradne-opatreni-screeningove-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-3-1-2022.pdf
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/12/1221_testovani_rodice_A4.pdf
https://www.edu.cz/covid-19/dokumenty-a-odkazy-ke-covid-19-ve-skolstvi/

Děkujeme za pochopení pro výše uvedená opatření.
V Lipníku nad Bečvou dne 10. 1. 2022

Vedení a pedagogický sbor
Gymnázia Lipník nad Bečvou

