Informace k testování od 6. 12. 2021

ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice

1) Preventivní testování
Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od 6. prosince 2021 vždy
každé pondělí probíhat preventivní testování žáků na COVID-19, které naváže na současné
screeningové testování (22. a 29. 11. 2021). V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování.
Testuje se pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud žák není v pondělí přítomen),
nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu,
ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.
Testování proběhne ve třídách na začátku vyučování za přítomnosti zaměstnance školy. Škola
používá antigenní testy dodané MŠMT. Test se provádí tzv. samoodběrem, u kterého není nutná
asistence zdravotnického personálu (nejedná se o zdravotnický úkon). Odběr provádí žák sám
z okrajové části nosu. Zaměstnanci školy se žáka při odběru vůbec nedotýkají.
Pokud žák nebude přítomen v době testování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod
dohledem zaměstnance školy bezprostředně po svém příchodu.
U žáků 1. – 3. ročníku je umožněna u testování přítomnost rodiče (nebo jím pověřené osoby), který
při pobytu v budově školy dodržuje hygienická opatření, tj. přítomen je maximálně 1 rodič, který se
přesune do třídy spolu s žákem, ve třídě udržuje rozestupy 1,5 m a řídí se pokyny třídní učitelky.
Je možné, aby žák použil vlastí test (schválený MZd). Test si žák přinese a udělá sám ve škole
(ve třídě), kde zaměstnanec školy výsledek testu zaznamená.
Testování se netýká žáků, kteří splní a doloží podmínky stanovené pro bezinfekčnost:
a) jsou plně očkováni (uplynulo 14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo
b) prodělali onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
c) doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro
antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

2) Pozitivně testovaný žák
Pokud je výsledek testování pozitivní, škola ihned kontaktuje rodiče a žák opouští školu. Rodič musí
být k dostižení na telefonu. Škola vydá žákovi potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Rodič je
následně povinen informovat o pozitivním testu praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen
rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku
k tomuto vyšetření. Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická
stanice.
Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní
přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku
po dobu trvání tohoto stavu. V ostatních případech škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.

3) Neotestovaný žák
Neotestovaným žákům je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, avšak tito žáci jsou povinni
dodržovat přísnější režimová opatření – žák používá ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu
ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních osob, nesmí zpívat,
při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a dodržovat rozestup
od ostatních osob minimálně 1,5 metru.
V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek, je škola povinna žáka izolovat od ostatních osob
a kontaktovat zákonného zástupce.
Více informací k mimořádným opatřením a testování žáků viz webové stránky MZd ČR a MŠMT ČR.

