COVID-19 – provoz a testování ve škole od 1. do 9. září 2021

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:
Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných
prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem FFP2, KN95, N95, P2 nebo DS. Výjimky z povinnosti nosit
ochranu dýchacích cest jsou dána aktuálně platným mimořádným opatřením MZd (ve třídě při výuce,
při konzumaci potravin a nápojů, při výuce tělesné výchovy).
Na základě pokynů MŠMT proběhne ve škole preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát
po sobě, v termínech 1. září, 6. září a 9. září 2021. (Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do
10. září.) Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, prostřednictvím antigenních testů,
distribuovaných z MŠMT.
Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo
neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Žáci musí prokázat tuto skutečnost platným
certifikátem nebo potvrzením ze zdravotnického zařízení, kde jsou čitelné údaje o prodělané nemoci
nebo očkování (nelze prokazovat QR kódem).
Testování bude probíhat první vyučovací hodinu v daný den ve třídách podle pokynů vyučujících.
Testování ve škole lze nahradit platným negativním testem z oficiálního zdravotnického odběrového
místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů).
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování , ale dostaví se na vyučování později,
provede si test pod dohledem pověřených osoby (paní Kvapilová, paní Koldová) bezprostředně po
svém příchodu do školy v testovací místnosti D09.
Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se něj příslušná výjimka z testování (prodělaná
nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit ve škole
pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:
-

Povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení,
tzn. ve třídy při výuce a ve společných prostorách školy.
Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech a nesmí použít sprchy.
V době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních
osob minimálně 1,5 metru (při konzumaci nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest a
musí sedět v lavici nebo u stolu).

V případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 nebo pozitivního výsledku antigenního testu bude žák
pobývat v izolační místnosti D06 až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem
v případě nezletilého žáka. Povinností zákonného zástupce nebo zletilého žáka je neprodleně
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

