Gymnázium Trhové Sviny

Informace o testování a provozu školy od 3. ledna 2022 (mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví)

1/ Preventivní testování žáků antigenními testy bude realizováno v období od
3. ledna do 16. ledna 2022 dvakrát v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Od 17. ledna bude probíhat testování žáků každé pondělí.
Testovat se ve škole začne opět od 7:30 hodin v kmenových učebnách pod
dohledem třídních učitelů /vždy na 2 skupiny podle toho, jak žáci dorazí do školy
– každý musí při samotestu sedět sám v lavici/ - žáci se půjdou přezout do šaten
až po negativním testu.
Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné
lhůtě po prodělání nemoci Covid! Testují se tedy všichni žáci.
Testování se netýká žáků, kteří předloží platný negativní test z odběrového místa (nelze
tedy použít vlastní samotest z domova). Pozor: AG test platí pouze 24 hodin (1 den) a PCR test
platí pouze 72 hodin (3 dny).

Pokud žák nebude přítomen testování na začátku vyučování (nebo přijde do
školy až v následujících dnech), 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), neočkovaní zaměstnanci i při výuce.
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.
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.
Kvůli žádance na PCR test už nově není třeba kontaktovat praktického lékaře.
Nyní mohou nastat 2 možnosti: 1/ buď škola žáka zaregistruje do systému CFA a
zákonný zástupce pak dostane SMS zprávu s číslem eŽádanky nebo 2/ pokud se
škole nepodaří žáka zaregistrovat do systému CFA, obdrží žák jako předtím

písemné potvrzení o pozitivním AG testu, s nímž může už jít rovnou na odběrové
místo, které provádí PCR testy.
4/ Pokud má žák ve čtvrtek pozitivní výsledek AG testu, škola umožní po dobu
do zjištění výsledku PCR testu tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání
žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě
s tímto žákem. Spolužáci pozitivně testovaného žáka tedy neodchází po
pozitivním výsledku AG testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenční výuce
s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat,
a to až do doby zjištění výsledku PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
Spolužáci pozitivně testovaného žáka přitom budou dodržovat až do zjištění výsledku PCR
testu žáka s pozitivním výsledkem AG testu tato režimová opatření:
- používat ochranné prostředky dýchacích cest po celou dobu vzdělávání
- zachovávat homogenitu skupiny
- při konzumaci potravin dodržovat od ostatních osob odstup 1,5 m.

Pokud je výsledek PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces,
který se uplatní po každém zjištění PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je
výsledek PCR testu spolužáka negativní, třída se vrací ke standardní výuce.
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).

