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Pokyn ředitele školy k testování žáků i zaměstnanců dle mimořádného opatření
platného pro školy s účinností od 03. 01. 2022
V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků i zaměstnanců
2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí.
Nově se testují i žáci a zaměstnanci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné
lhůtě po prodělání nemoci.
Všichni, kteří nejsou přítomni v den testování, se otestují před zahájením vyučování první
den své přítomnosti ve škole.
V případě, že výsledek preventivního samotestu žáka je pozitivní:
- vyučující oddělí žáka od ostatních osob,
- vyučující bezodkladně kontaktuje zákonného zástupce žáka, který je povinen si
pozitivně testovaného žáka ve škole vyzdvihnout nebo zajistit vyzvednutí jinou
osobou,
- zdravotník školy vystaví žáku potvrzení o pozitivním výsledku samotestu,
- pověřené osoby školy zašlou výsledky preventivního testování do aplikace Covid
Forms Application (CFA)
- KHS vystaví pozitivně testovaným žákům elektronickou žádanku na vyšetření PCR,
- pozitivně testovaný se po obdržení elektronické žádanky nebo vyrozumění od školy
podrobí PCR testu,
- zákonný zástupce je povinen informovat praktického lékaře o pozitivním výsledku
konfirmačního RT-PCR testu žáka
- Jakmile se vedení školy dozví o pozitivním PCR testu, bezodkladně telefonicky nebo
mailem informuje KHS. Prostřednictvím CFA pošle seznam osob, které byly
ve spolupráci s KHS vyhodnoceny jako epidemiologicky významné kontakty pozitivně
testovaného žáka.
Spolužáci žáka s pozitivním výsledkem testu:
- pokračují v prezenční výuce
- pozitivní test zjištěn ve čtvrtek – spolužáci podstupují testování „test to stay“ – až do
výsledku RT-PCR testu pozitivně testovaného žáka se každý den před zahájením
vyučování spolužáci samotestují, ve škole zůstávají spolužáci s negativním výsledkem
antigenního testu,
- používají ochranné prostředky dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
- zachovávají homogenitu své třídy

Škola umožní osobní přítomnost žákům a zaměstnancům, pokud
a) podstoupí ve stanovených termínech preventivní samotestování ve škole
s negativním výsledkem, nebo
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b) doloží potvrzení poskytovatele zdravotních služeb s negativním výsledkem RAT testu
vystaveného nejdéle před 24 hodinami nebo RT- PCR testu vystaveného nejdéle
před 72 hodinami, nebo
c) po celou dobu výkonu činnosti ve škole nosí stanovený ochranný prostředek
dýchacích cest, tj. respirátor bez výdechového ventilu nebo do 15 let věku
zdravotnickou obličejovou masku, pokud není možné dodržovat rozestup 1,5 m
od ostatních osob.
Žáci a zaměstnanci přítomni dle bodu c), tzn. netestovaní, při vzdělávání nebo v ŠD
- nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se
převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
- nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m,
- při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a
musí od ostatních dodržovat odstup 1,5 m

d) ochranný prostředek podle bodu. c) nemusí používat
- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, nebo
- osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný
prostředek dýchacích cest a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto
osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek, který je v lékařském
potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně
uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek
dýchacích cest

Ve Dvoře Králové nad Labem 02. 01. 2021

Mgr. Jana Vojtěchová,
ředitelka školy

Mimořádné opatření v plném znění:
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Mimoradne-opatreni-screeningovetestovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-3-1-2022.pdf
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POTVRZENÍ O POZITIVNÍM VÝSLEDKU PREVENTIVNÍHO ANTIGENNÍHO TESTU NA PŘÍTOMNOST
ANTIGENU VIRU SARS-COV-2 PROVEDENÉHO LAICKOU OSOBOU (SAMOTEST)
Název školy: Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479
IČO 60153351
IZO
Kontaktní osoba ..………………………………………………….
Tel. kontaktní osoby …..…………………………………………
POTVRZUJE, ŽE ŽÁK/ ŽÁKYNĚ/ ZAMĚSTNANEC/ZAMĚSTNANYKNĚ
Příjmení ………………………………………………………………..
Jméno ……………………………………………………………………
Datum narození …………………………………………………….
Rodné číslo ……………………………………………………..
PODSTOUPIL/A DNE …………………... ANTIGENNÍ TEST V RÁMCI SCREENINGOVÉHO TESTOVÁNÍ
VE ŠKOLÁCH A VÝSLEDEK TOHOTO SAMOTESTU JE POZITIVNÍ.
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V Dvoř Králoévé nad Labem dne …………………………………

razítko a podpis ředitele školy

