OBRAZOVÁ INSTRUKTÁŽ K SAMOTESTOVÁNÍ
INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO K TESTOVÁNÍ: Instruktáž pro školy – YouTube

STRUČNÝ PRŮVODCE SAMOTESTOVÁNÍM

Kromě tradičních režimových opatření (zakrytí dýchacích cest minimálně chirurgickou rouškou,
pravidelná a opakovaná dezinfekce a mytí rukou) je podmínkou pro povolení vstupu žáků do budovy
školy, že žák nemá příznaky onemocnění COVID-19 a v daném týdnu absolvoval antigenní test na
onemocnění COVID-19 s negativním výsledkem, případně řádně doložil jeho přípustnou
alternativu1.
Žáci jsou aktuálně testováni jedenkrát týdně (tzv. samoodběrem2 prostřednictvím MŠMT dodaného
antigenního testu), a to v rámci své třídy (ev. skupiny) každé pondělí v době první vyučované hodiny.
Protože testování probíhá v učebnách (a nikoliv ve školní aule jako doposud), nebude od pondělí 17.
května 2021 již nutné předkládat před vstupem do budovy školy osvědčení o negativním testu či
jeho alternativě.
Vstup do budovy školy je možný od 7:30 h. Žáci se zdržují v šatnách pouze po zcela nezbytnou dobu
a urychleně odchází přímo do rozvrhem stanovených učeben.
Pokud žák ze závažného důvodu nemůže test absolvovat ve shora uvedeném termínu, vstupuje do
školy pouze prostřednictvím vchodu pro návštěvy a bez prodlení vykoná samotestování ve školní
studovně a čítárně (C202).
Pokud žák test nepodstoupí (resp. ho nenahradí některou z možných alternativ), případně odmítne
nosit předepsanou ochranu dýchacích cest (minimálně chirurgickou roušku), pak není možné, aby byl
osobně přítomen na prezenčním vzdělávání. Takového žáka škola z prezenčního vzdělávání omluví,
tj. jeho absence bude evidována jako omluvená. V tomto případě je tedy situace obdobná, jako když
žák z důvodu jakéhokoliv onemocnění zůstane doma3.
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Alternativu školního testování představuje možnost předložit jiné řádné listinné potvrzení od zdravotnického zařízení
o negativním výsledku testu na onemocnění COVID-19, který není starší než 48 hodin. Potvrzení o negativním výsledku
testu lze nahradit také potvrzením, které vydalo zdravotnické zařízení a které dosvědčuje prodělání nemoci COVID-19 s
tím, že od pozitivního výsledku testu neuplynulo více než 90 dní. Poslední možností je předložení potvrzení o dokončeném
očkování proti nemoci COVID-19, kdy od poslední předepsané dávky uplynulo alespoň 14 dnů.
2
Neinvazivní testování, tedy takové, u kterého se nevykonávají fyzicky nepříjemné úkony a které může provést laická
osoba.
3
Škola v takovém případě nezajišťuje dotyčnému žákovi distanční způsob vzdělávání.

V případě negativního výsledku AG testu žák pokračuje v běžné prezenční výuce při dodržení
aktuálních preventivních a režimových opatření.

V případě pozitivního výsledku AG testu je dotyčný žák umístěn do izolační místnosti a škola
kontaktuje4 zákonného zástupce a vyzve je, aby bez zbytečného odkladu žáka ze školy vyzvedl. V
izolaci pobývá nezletilý žák nejdéle do doby běžného odchodu ze školy.
Pokud rodič, resp. zákonný zástupce žáka poskytl prostřednictvím školního informačního systému
Bakaláři třídnímu učiteli potřebný předběžný souhlas, pak škola umožní u pozitivně testovaného žáka
samostatný neprodlený odchod ze školy bez povinnosti osobního převzetí zákonným zástupcem.
Škola vydá pozitivně testovanému žáku potvrzení o skutečnosti, že byl pozitivně antigenně testován.
Daný žák, resp. jeho zákonný zástupce je následně povinen neprodleně telefonicky nebo jiným
obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu příslušného praktického lékaře, resp.
praktického lékaře pro děti a dorost. Lékař je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního
(potvrzovacího) vyšetření metodou testu PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
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V této souvislosti žádáme všechny rodiče, resp. zákonné zástupce žáků o pečlivou kontrolu a aktualizaci svých kontaktů,
které škole poskytli (zejména pak telefonních čísel a e-mailů).

V případě, kdy konfirmační test PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží žák,
resp. jeho rodič neprodleně výsledek škole. Dotyčný žák se může po této skutečnosti vrátit k
prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
V případě, kdy konfirmační test PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, žák, resp.
zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku
konfirmačního PCR testu.
Škola následně bezodkladně zašle příslušné KHS seznam žáků, kteří byli ve stanovených dnech ve
škole v kontaktu s žákem, který měl pozitivní výsledek PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
Krajská hygienická stanice nařídí žákům ze seznamu první karanténu a dále postupuje podle
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
Pokud je v důsledku nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině
žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na povinnou distanční výuku po dobu trvání tohoto
stavu.
Všechna režimová a protiepidemická opatření jsou přijata v souladu s platnými MIMOŘÁDNÝMI
OPATŘENÍMI Ministerstva zdravotnictví a MŠMT ČR. Platí do odvolání pro prezenční výuku nižšího i
vyššího stupně gymnázia.

