Základní škola a Mateřská škola Rudolfov
Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov
Pokyn ředitele školy k zajištění testování – září 2021
-

-

Žákovi bude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, pokud podstoupil ve stanovených
termínech vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které si provedl sám.
První testování bude probíhat 1. 9. 2021 s výjimkou žáků 1. ročníku, ti budou testováni až
2. 9. 2021, a to z důvodu, aby nedošlo k narušení jejich prvního školního dne.
Poté se toto testování bude opakovat 6. a 9. září.
Testovat se bude formou rychlého antigenního testu (RAT).
Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák
přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testovat se nemusí:
-

-

Žák, který byl očkován proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného
očkovacího schématu. Tuto skutečnost doloží certifikátem o provedeném očkování.
Žák, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního
rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Tuto skutečnost doloží potvrzením
od lékaře.
Žák, který absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem (potvrzení o negativním testu doloží), nebo na místě prokáže, že
podstoupil rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line
služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek
potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Vyhodnocení testu
-

Pokud je výsledek negativní je žákovi umožněna účast na prezenční výuce.
Pokud je výsledek pozitivní odchází testovaný do izolační místnosti, popřípadě rovnou odchází
ze školy v doprovodu zákonného zástupce.

Postup v případě pozitivního výsledku testu
-

-

-

Pozitivně testovanému žákovi nebo zákonnému zástupci vydá škola potvrzení o tom, že byl žák
pozitivně testován.
Zákonný zástupce žáka informuje o pozitivním testu praktického lékaře pro děti a dorost.
Praktický lékař pro děti a dorost rozhodne o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR
a vyplní žádanku k tomuto vyšetření.
Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení
výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování dítěte nebo žáka
do aplikace CovidFormsApp.
V případě potvrzeného pozitivního případu škola zašle KHS seznam dětí nebo žáků, kteří byli v
předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s jiným dítětem nebo žákem, který měl
pozitivní výsledek preventivního testu (v případě PCR testů také těch, kteří byli s pozitivně
testovaným v jedné třídě, oddělení nebo skupině 2 dny po provedení testu, provedením testu je
myšlen odběr vzorku) a také jméno samotného pozitivně testovaného dítěte nebo žáka.
Žákovi s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu škola neumožní osobní
přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2.
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Dítě, žák, student se může vrátit k prezenční výuce
-

Po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR.
Po skončení povinné izolace – potvrzení o ukončení izolace vydává praktický lékař pro děti a
dorost.

Organizace testování
-

Středa 1. 9. 2021
o Testovat se budou žáci 2. – 9. ročníku.
o Testování bude probíhat ve třídách od 8.00 hod. za asistence třídních učitelů. Žáci přijdou
do školy nejpozději v 7.50 hod.
o Žáci 2. – 4. ročníku se budou moci testovat ve školní jídelně za přítomnosti zákonných
zástupců, pokud je to nezbytně nutné. Testování ve školní jídelně bude možné od 6.30
hod. do 7.30 hod.

-

Čtvrtek 2. 9. 2021
o Testovat se budou žáci 1. ročníku.
o Testování bude probíhat za přítomnosti zákonných zástupců ve školní jídelně v době od
6.30 do 7.45 hod. Pokud by to bylo možné, žádáme rodiče, aby se do školní jídelny
dostavili v těchto časech:
▪ 1. A – od 7.15 do 7.25 hod.
▪ 1. B – od 7.25 do 7.35 hod.
▪ 1. C – od 7. 35 do 7.45 hod.

-

Pondělí 6. 9. 2021
o Testování žáků 1. – 9. ročníku.
o Testování bude probíhat ve třídách od 7.50 hod. za asistence učitelů. Žáci přijdou do
školy nejpozději v 7.45 hod. Vstup do školy bude umožněn od 7.30 hod.
o Žáci 1. – 4. ročníku se budou moci testovat ve školní jídelně za přítomnosti zákonných
zástupců, pokud je to nezbytně nutné. Testování ve školní jídelně bude možné od
6.30 hod. do 7.40 hod.
o Pokud by to bylo možné, žádáme rodiče, aby se do školní jídelny dostavili nejpozději
v těchto časech:
▪ 1. ročník do 7.20 hod.
▪ 2. ročník do 7.30 hod.
▪ 3. a 4. ročník do 7.40 hod.

-

Čtvrtek 9. 9. 2021
o Testování žáků 1. – 9. ročníku.
o Testování bude probíhat ve třídách od 7.50 hod. za asistence učitelů. Žáci přijdou do
školy nejpozději v 7.45 hod. Vstup do školy bude umožněn od 7.30 hod.
o Žáci 1. – 4. ročníku se budou moci testovat ve školní jídelně za přítomnosti zákonných
zástupců. Testování ve školní jídelně bude možné od 6.30 hod. do 7.40 hod.
o Pokud by to bylo možné, žádáme rodiče, aby se do školní jídelny dostavili nejpozději
v těchto časech:
▪ 1. ročník do 7.20 hod.
▪ 2. ročník do 7.30 hod.
▪ 3. a 4. ročník do 7.40 hod.
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-

Další termíny testování
o Testování bude dále pokračovat, pokud se v rámci testování odhalí lokální ložisko
nákazy. V tomto případě se bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně.

Mgr. Ivo Schuster
Ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov

