Gymnázium Trhové Sviny

Informace o testování a provozu školy od 1.9.2021

(usnesení vlády a

pokyn MŠMT)

1/ Preventivní testování žáků antigenními testy proběhne 1., 6. a 9. září 2021
(další testování se bude odvíjet od epidemiologické situace v okrese). Testovat se
začne od 7:30 hodin v kmenových učebnách /vždy na 2 skupiny podle toho, jak
žáci dorazí do školy – každý musí při samotestu sedět sám v lavici/.
Testování se netýká žáků, kteří:
a) dokončili očkování (a jsou 14 dnů po dokončeném očkování) nebo
prodělali v předešlých 180 dnech nemoc Covid – a předloží lékařský
doklad o těchto skutečnostech (protože hygiena žádá při kontrolách
doložení těchto skutečností i po škole, žáci odevzdají kopii tohoto dokladu
třídnímu učiteli – doklad lze zkopírovat i ve škole)
b) předloží platný negativní test z odběrového místa (nelze tedy použít
vlastní samotest z domova).
Pokud žák nebude přítomen testování na začátku vyučování, tak se
bezprostředně po svém příchodu ohlásí v kanceláři školy a provede si test pod
dohledem pověřené osoby.
2/ Ochranné prostředky dýchacích cest nemusí žáci splňující podmínky
bodu 1) používat při výuce v učebně, jestliže sedí v lavici.
Ochranné prostředky dýchacích cest jsou žáci i zaměstnanci povinni nosit
ve společných prostorách (chodby, šatny). Ve vnějších prostorách je třeba
dodržovat rozestupy 1,5 m. Žáci nižšího stupně gymnázia (1.- 4. roč.) mohou nosit
roušky, všichni ostatní musí mít respirátor.
Žáci, kteří se odmítnou podrobit testování, jsou povinni nosit ochranu dýchacích
cest po celou dobu pobytu ve škole (tedy i při výuce v učebně), nesmí cvičit ve
vnitřních prostorách a nesmí zpívat. Z této povinnosti jsou vyjmuty osoby se
závažnými zdravotními důvody, které to prokáží lékařským potvrzením.
3/ V případě pozitivního výsledku testu bude žák izolován od ostatních osob
v samostatné místnosti, škola bude kontaktovat zákonné zástupce a dohodnou se
na způsobu návratu domů. Zletilý žák bez zbytečného odkladu opouští školu.
Škola vydá testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o pozitivním
výsledku AG testu. Ti jsou povinni informovat všeobecného praktického,
dětského nebo dorostového lékaře, který rozhodne o vyšetření metodou RT-PCR.
Žák se může vrátit k prezenční výuce po předložení negativního konfirmačního
testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. V případě, kdy test RT-PCR
nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba
neprodleně výsledek škole a všechny dotčené osoby se mohou vrátit k prezenční
výuce.

4/ Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině
s žákem nebo vyučujícím, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje
osobní přítomnost ve škole po dobu zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR
testu žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. Toto
ustanovení se netýká očkovaných žáků a žáků, kteří prodělali onemocnění Covid19 a jsou v ochranné lhůtě.
5/ Jestliže žák odmítne testování i nošení ochranného prostředku, nemůže mu
škola umožnit osobní přítomnost na vzdělávání. Škola nemá povinnost poskytovat
nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako
při běžné absenci.
6/ Průběh testu je popsán v Pokynu MŠMT k testování žáků (s. 17-20), který je
vyvěšen na webové stránce školy (v Důležitých sděleních).

