Informace k testování ve dnech 8. a 15. listopadu 2021
Testování se týká žáků a zaměstnanců školy, kteří nemohou doložit žádnou z níže
uvedených výjimek z testování.
Výjimky z testování:
a) Žák může doložit, že byl očkován pro onemocnění covid-19
b) Žák může doložit, že je v ochranné 180 denní lhůtě
c) Absolvoval nejdéle před 72 hod RT-PCR test s neg. výsledkem nebo absolvoval
nejdéle před 24 hod Atg. test s neg. výsledkem
Viz. přesné znění v: Mimořádné opatření MZDR č. j.: MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN)

Žákům je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání pouze tehdy, pokud:
a) Podstoupí v uvedených termínech vyšetření prostřednictvím neinvazivního
preventivního antigenního testu
b) Doloží některou z výjimek (viz. výjimky z testování)
c) Po celou dobu poskytování vzdělávání v budově školy nebo ve venkovním prostředí,
není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních žáků, používá ochranný
prostředek dýchacích cest (respirátor) a dodržuje další speciálně nastavené
podmínky MZDR.
Viz. Mimořádné opatření MZDR č. j.: MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN) čl. I, bod 1.

Pokyny k testování:
1. Preventivní testování žáků proběhne 8. a 15.listopadu 2021
2. Testování probíhá bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák
přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho
příchodu (bude provedeno v knihovně školy – pí Šimicová).
3. Osoby podílející se na testování (vyučující) musí používat ochranný prostředek
dýchacích cest – respirátor. Dohlížející osoby mají jednorázové rukavice.
4. Žáci v den testování projdou společným prostorem s respirátorem (jako
vždy) a NECHAJÍ SI HO NASAZENÝ I VE TŘÍDĚ – než vyučující připraví
testování. Respirátory budou mít všichni žáci po celou dobu odběrového
procesu, které krátce sundají jen při "samoodběru" a do odečtení výsledků
je budou mít dále řádně nasazené (respirátor lze sundat pouze při
negativním výsledku).
Jednoduše řečeno: „přijdu ráno do školy s respirátorem a nesmím ho
sundat (až krátkou chvilku, kdy dělám výtěr) až do doby než se odečte
výsledek testu“ Toto je důležitá podmínka, aby nemuseli jít případně do
karantény i ostatní spolužáci!!!
5. Zápis testování na TEAMS - ing. Mertl aktualizuje Excel tabulky - opět bude
tištěná verze v TK a elektronický záznam do TEAMS.
6. Na ÚZIS bude zadávat údaje M. Píšová.
7. Třídní učitel si zajistí od zákonných zástupců potvrzení, že žák smí v případě
pozitivity sám odejít ze školy, z praxe. V případě, že se vyskytne případ, že
zákonní zástupci nebudou souhlasit, prosíme o nahlášení na vedení školy.
8. V případě, že bude ve třídě žák, který odmítne testování (a nesplňuje výjimky
z testování), žádáme třídní učitele, aby tuto skutečnost nahlásili na vedení
školy.

Organizace testování:
•

•

•
•
•
•

8. a 15. listopadu provádí testování žáků vyučující, který u třídy zahajuje
vyučování. Testování proběhne po vstupu žáků do školy - počáteční vyučovací
hodinu - tzn, v některých případech nultou hodinu, někdy naopak pozdější (není
to vždy 1. hodina).
pozor, může to být jiné pro každou skupinu ve třídě - v některých třídách začíná
výuku pouze jedna supina, další část třídy bude nutné dotestovat další hodinu .
Každý TU PŘEDEM VČAS upozorní vyučujícího, který bude testovat v jeho
třídě, které hodiny se musí testovat, případně upozorní i suplujícího učitele!
v případě, že začíná výuku externista, prosíme TU, případně vedoucí oboru, aby
externímu kolegovi pomohl
Žáci, kteří přijdou později nebo v den testování chybí - testuje pí Šimicová v
knihovně - TU poučí žáky. Musí to být opravdu výjimky!!!
Vyučující si vyzvednou testy vždy ráno ve vrátnici (8. i 15. 11.) před odchodem
do třídy.
Zaměstnanci se testují v knihovně školy.

Testování 3. a 4. ročníků PKS/ZDA a LAA, kteří budou mít 8. a 15.
výuku ve zdravotnických zařízeních
•

Na žáky, kteří realizují praxi ve zdravotnických zařízeních, se vztahují pravidla
testování těchto zařízení. Tzn. mají již provedený test (tento test kontroluje garant
třídy/vedoucí oboru), který je podmínkou pro vstup do zdravotnických zařízení.
Netestují se tedy ve škole.

Důsledky testování a povinnosti pro žáky, zákonné zástupce a
studenty:
V případě, že bude žák pozitivně testován 8. a 15. listopadu 2021 (pondělky),
nemá to důsledky pro třídu (nebyl s ostatními 2 dny před v kontaktu)

Postup vyučujícího:
•

•

Pozit. žák je oddělen od ostatních žáků, odchází domů (případně je umístěn
do izolační místnosti). Než odejde domů musí vyučující žákovi vytisknout
(případně se obraťte na pí Šimicovou, test Vám pro žáka vytiskne) potvrzení o
pozitivním výsledku testování - je na disku T – SZŠ – testy žáků na Covid +
poučit žáka (zákonného zástupce), že musí TELEFONICKY kontaktovat
prak. lékaře - ten vystaví žádanku na PCR test + připomenout, že musí
rodiče/žák neprodleně nahlásit TU výsledek PCR testu.
Do školy se pozitivně testovaný žák preventivním antigenním testem může
vrátit k prezenční výuce po předložení negativního výsledku konfirmačního
RT- PCR testu nebo po skončení povinné izolace – potvrzení o ukončení
izolace vydává praktický lékař.

Postup testování:
•
•

Viz. Zásady testování, které vypracovala Mgr. Jiřina Uhrová (shodně jako
bylo v září).
Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu nasazené
respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

•

Dohlížející osoby mají jednorázové rukavice.

V Plzni 2. 11. 2021

PhDr. Ivana Křížová, ředitelka školy, v. r.

